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Mer t ő oly for rásokból dolgozott, melyeket 
senki nem ismert előtte" 

Kégl S á n d o r t anu lmánya i , t udományos öröksége 

Irta Sárközy Miklós 

Kégl Sándor a magyar iranisztika korai történetének meghatározó személyi-
sége. Jelen kiadvány az első magyar iranista életműve előtt tiszteleg szü-
letésének százötvenedik évfordulóján. Kégl mára csak a szűkebb szakmai 
közönség számára ismert tudósa a magyar iranisztikának, akinek számos írá-
sa, tanulmánya értékes öröksége a klasszikus és a posztklasszikus perzsa iro-
dalom nemzetközi kutatásának és magyarországi recepciójának. 

Kégl Sándor élete 

Kégl Sándor tehetős nemesi családból származott, rokonsága kiterjedt föld-
birtokokkal rendelkezett a Duna-Tisza közén Kiskunlacháza, Dömsöd, Szi-
getszentmiklós környékén. Kégl szülei, rokonai, testvérei is mind tekin-
télyes vagyonra tettek szert gazdag birtokaik révén. Megjegyzendő, hogy 
maga Kégl sem szakadt el sosem ettől a vidéki, falusi légkörtől és mindvé-
gig fenntartotta földbirtokosi státusát, amely kényelmes és nyugalmas anya-
gi hátteret garantált számára élete végéig. 

Kégl Sándor 1862-ban született Szúnyog községben, ugyanabban az év-
ben, amikor Stein Aurél, a világhírű régész-felfedező is meglátta a napvilágot. 
Élete nagy részét az Aporka-Pusztaszentkirályon állt egykori kúrián töltötte, 
egyetemi tanár korában sem költözött Budapestre. Az otthoni tartózkodást, 
eme földesúr-tudós életvitelt nagyban megkönnyítette e helység relatív kö-
zelsége a fővároshoz. 

Kégl viszonylag korán, gimnáziumi évei alatt kezdett érdeklődni orien-
talisztikai tárgyú stúdiumok iránt, de korai éveiről viszonylag kevés infor-
máció áll rendelkezésünkre. Az olvasni szerető, kiváló nyelvérzékű, számos 
idegen nyelvet elsajátító gyermek filológiai, orientalisztikai érdeklődéséről 
leginkább a csak nemrég ismertté vált korabeli jegyzetei lebbentik fel rész-
ben a fátylat. Ezekben a tizenéves Kégl különböző ábécéket próbál egymás 
mellé, alá ími, merő szórakozásból jelennek meg perzsa, arab, hindi, ógörög 
sorok egymás után sorjázva. 
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Kégl egyetemistaként a budapesti egyetem bölcsészettudományi karán 
folytatott tanulmányokat, ahol olyan kiváló tudósok voltak mesterei, mint 
Vámbéry Ármin és Goldziher Ignác. A korabeli képzési rendszernek kö-
szönhetően, Kégl egyszerre tanult arabul, oszmán-törökül és perzsául. Ide-
gen nyelvekben mutatott virtuozitását Kégl később is szívesen csiszolta, 
az első világháború alatt a birtokára került mordvin nemzetiségű cári hadi-
foglyoktól például mordvinul is tanult öccse szerint. De Kégl jól tudhatott 
szanszkritul is, hiszen egy ideig ilyen tárgyú órákat is tartott a pesti egyete-
men. Olvasási szinten emellett elsajátított bizonyos skandináv nyelveket is. 

Jóllehet disszertációját 1889-ben még Goldzihemél írta arabisztikai té-
mában, Kégl Sándort érdeklődése csakhamar a klasszikus perzsa nyelv felé 
vonzotta. Mindebben nagy szerepet játszott 1890-es közel féléves perzsiai 
tanulmányútja. Ettől fogva Kégl - bár orientalisztikai érdeklődése mindvé-
gig széles horizontot ölel fel - tudományos tevékenysége nagy részét az ira-
nisztikának szentelte. Teheránban tanult, könyvek sokaságát vásárolta meg 
és perzsa népdalokat is gyűjtött. 

1890 után jelennek meg első fontosabb publikációi is, és 1893-ban Kéglt 
a perzsa nyelv és irodalom magántanárává nevezik ki (vagyis fizetés nélküli 
oktató lesz, ami neki kevesebb fejtörést okozott, mint Goldzihemek, hiszen 
Kégl biztos anyagi háttérre támaszkodott) a budapesti egyetem bölcsészet-
tudományi karán. Kégl ettől kezdve egészen 1920-ban bekövetkezett halá-
láig igen intenzív tanári tevékenységet folytat. Áttekintve a korabeli egyete-
mi tanrendet, Kégl főleg klasszikus perzsa irodalmi szövegolvasásokat tart, 
a legnagyobbak, Häfiz, Sacdi, RümT, cUmar Hayyäm, NizämT műveiből vá-
logatva. Emellett azonban időnként indológiái tárgyú kollégiumai is van-
nak, melyek keretében főleg szanszkrit irodalmat oktat. Kéglt 1914-ben, 
Vámbéry halála után egy évvel terjesztik fel a budapesti egyetem rendes ta-
nárává, a javaslatot tevő bizottság elnöke Schmidt József volt, de olyan, a 
budapesti egyetem bölcsészettudományi karán elismert professzorok is tá-
mogatták kinevezését, mint Goldziher Ignác, Mahler Ede vagy Szinnyei Jó-
zsef. Ennek ellenére máig nincsen nyoma Kégl rendes tanári kinevezésének, 
s ennek tényét egyetlen későbbi dokumentum sem támasztja alá.1 

1906-ban a Magyar Tudományos Akadémia is - több sikertelen kísérlet 
után - levelező tagjává választja Kégl Sándort. Az ezzel kapcsolatos herce-
hurca nyomai végigkövethetőek a korabeli dokumentumokban, a késleke-
dés pontos okait máig homály fedi. Kégl akadémikusként szorgalmas mun-

1 Dévényi Kinga - Kelecsényi Ágnes: "Életrajz" http://kegl.mtak.hu/hu/02.htm, kutatás, le-
töltve: 2011. szeptember 20. 
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kát végzett, legfőbb érdeme az Akadémiai Könyvtár keleti kézirat-katalógu-
sának elkészítése volt. Ez volt a török, perzsa és arab kéziratok első sziszte-
matikus leírása a legnagyobb honi orientalisztikai gyűjteményben. Az első 
világháború előtti években kevesebbet publikált, mint egy évtizeddel koráb-
ban. A mikszáthi alkatú Kégl idejét ekkor főleg a tanítás köthette le. 

Kégl Sándor mindvégig visszahúzódó, csendes, jóformán eseménytelen 
életet élt. Sohasem alapított családot, életét a Kiskunlacháza melletti kúriája 
és a budapesti egyetem közt osztotta meg, a két helyszín közt ingázott, nem 
költözött fel a fővárosba. Jól érezte magát tekintélyes könyvtárában, a magá-
nyos, jámbor természetű embernek a fennmaradt fotók alapján a társaságot 
hozzá erősen kötődő, rendkívül müveit, szintén több nyelven olvasó húga, 
Teréz jelenthette. Kégl kúriájából intézte levelezését is, melyből csak töre-
dékek maradtak ránk. Tudományos levelein túl, élete vége felé intenzív le-
vélkapcsolatban állt Umraosingh Sher-Gillel, a Magyarországon később hí-
ressé vált Amrita Sher-Gil festöművésznő édesapjával, akivel főleg klasszi-
kus perzsa irodalmi témákról cserélt eszmét. 

Kégl Sándor 58 éves korában, 1920. december 28-án hunyt el családi kú-
riájában, Aporkán. A kiváló magyar iranista örökségeként óriási könyvtárat, 
közte 59 klasszikus perzsa kéziratot, valamint értékes és maradandó magyar 
és idegen nyelvű tanulmányokat hagyott az utókorra. 

Kégl m u n k á s s á g a 

Eltekintve az Akadémiai Értesítőben megjelent rövid beszámolóitól, Kégl 
iranisztikai tárgyú müveit az alábbi három jelentősebb csoportra lehet oszta-
ni: magyar nyelven írt tudományos munkákra; idegen nyelven, főleg néme-
tül írt publikációira és magyarul megjelent népszerűsítő dolgozatokra. 

Magyar nyelvű tudományos müvek 

Magyar nyelvű, szűkebb szakmai közönségnek írt munkáit a Magyar Tudo-
mányos Akadémia első osztálya kiadványaiban adta közre az 1890-es évek-
ben. Ezek a tanulmányok Kégl alapvetően irodalmi érdeklődését tükrözik, 
hiszen javarészük a klasszikus és a 19. századi perzsa irodalom tárgykörébe 
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tartozik. Emellett Kégl kisebb jelentőségű indológiái és turkológiai tárgyú 
munkái is idesorolhatóak. 

Kégl Sándor tudományos tevékenysége leginkább a klasszikus és a poszt-
klasszikus perzsa irodalomról írott müveiben domborodik ki. Ezeken belül 
három alkotói korszakát különíthetjük el. 

A qäjär kori perzsa irodalom interpretátora 

Fiatalabb éveiben, közvetlenül perzsiai útja után, főként a 19. század, a maga 
korában kortárs irodalom foglalkoztatta. Ez merőben új színfoltnak bizo-
nyult nemcsak a honi, hanem a nemzetközi tudományos életben is. Kégl per-
sze nem véletlenül nyúlt e témakörhöz, hiszen Teheránból hazatérve számos 
kéziratot, litográfiát hozott magával, többek között az addig teljesen ismeret-
len „modern" (azaz 19. századi, qäjär kori) perzsa irodalom alkotóitól is volt 
számos kötete. „Mert ő oly forrásokból dolgozott, melyeket senki nem ismert 
előtte" - írta elismerőleg Vámbéry Kéglről 1890-ben,2 egyértelműen céloz-
va ezekre az addig teljesen ismeretlen elsődleges forrásokra, amelyeket Kégl 
a 19. század utolsó évtizedében írt tanulmányaiban felhasznált. 

Mindjárt első dolgozatával, az 1892-ben napvilágot látott „Tanulmányok 
az újabbkori persa irodalom történetéből" című munkájával a maga korában 
újszerű, és addig ismeretlen qäjär kori szerzőket emelt be az irodalmi köztu-
datba.3 A későklasszikus és a modem perzsa irodalom témakörének határán 
mozgó monumentális, könyvnek is beillő tanulmány feldolgozza az egész 
19. század perzsa irodalmát. 

Ennek a műnek két alapvető pozitívuma van: az egyik, hogy Kégl rend-
kívül részletesen megismerteti olvasóját a 19. századi perzsa irodalom fő 
vonulataival, mind a próza, mind a születőben lévő dráma, mind az epika, 
mind pedig a hatalmas hagyományokkal rendelkező líra terén; a másik, hogy 
rendkívül sok magyar nyelvű szemelvénnyel illusztrálja e munkáját, köztük 
sok, mindmáig kevéssé ismert költőtől. 

Kégl talán legfontosabb, legjobb munkájáról van itt szó. Jól látszik felké-
szültsége. Mind az elsődleges, mind pedig a másodlagos források terén rend-
kívüli tájékozottságról tesz tanúbizonyságot. 

2 Vámbéry ajánlása akadémiai felolvasásra Kégl számára, Budapest, 1890. december 2. 
MTAKK RAL 209. 1890. pót 
3 Tanulmányok az újabbkori persa irodalom történetéből, Értekezések a Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből, Budapest 15/11 (1892) 577-762. 
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E tanulmánya elején bőségesen tárgyalja a perzsa nyelv nehézségeit, a 
nyelvújítási törekvéseket, a régi klasszikus perzsa irodalom hatását és az 
epigon költészetet. Ugyancsak itt tér ki a modern perzsa dráma gyökerei-
re. Kégl az első, aki beszámol a perzsa nyelvű dráma kísérleteiről (Ahundof 
- Ähundzäde), és magyar nyelven közöl hosszú szemelvényeket Fath cAlT 
Ähundzäde eredetileg azeri török nyelven írott, Moliére komédiáinak mintá-
jára készült, később modern perzsára fordított drámakísérleteiből. 

A következő fejezetben a 19. századi terminológiával „lantos költészet-
nek" nevezett műfajról, tulajdonképpen a korabeli líra legnagyobb szerzői-
ről szól, mint például Qä'änTrol, az utolsó nagy qäjär kori udvari költőről, a 
kései qasida mesteréről. 

Kégl tőle is, mint a többi szerzőtől, bőségesen idéz és szép, ízes ma-
gyarsággal prózafordításokat mellékel dolgozatában. „Mondják, légy türe-
lemmel, eljön a te kedvesed. Aznap távozott el a nyugalmam, mikor elment a 
kedvesem. Nincs maradása szívemnek, a hol nincs jelen imádottam. Az okos 
önakaratából soha sem akarja saját vesztét. Halálom előtt elvesztettem ön-
uralmamat. Míg él a kedvesem, nem hagyok föl a kereséssel,"4 

Terjedelmes dolgozatában megemlékezik ma már kevéssé ismert köl-
tőkről is, mint például SaibanTról vagy a Wisäl költöcsalád tagjairól avagy 
Sayiqról, a középkori városi bohémek eme kései leszármazottjáról. 

Kégl a qäjär kori líra egyéb szerzői (Surüs, Hujasta stb.) után külön foglal-
kozik a szatírával is, és annak 19. századi legnagyobb alakjával, Yagmäval, 
ezzel az autodidakta, az irodalmi arabizmusok ellen küzdő költővel, a korai 
qäjär költészet meghatározó alakjával. A vallásos költészet terén Kégl leg-
inkább az államférfiként és költőként is jelentős pályát befutott Rizä Qulr 
Hidäyatrol és irodalmi munkásságáról szól. 

E tanulmánya végén teret szentel a perzsa női költőknek is. Kégl számos 
fordítással illusztrálja a ma már alig ismert Zubaida Hänum vagy éppen Fath 
cAlT Säh rajongva szeretett kedvese, Täüs Hänum „a perzsa Pompadour" iro-
dalmi alkotásait, melyek persze sok esetben - Kégl által is hangsúlyozot-
tan - erősen a konvencionalitás szintjén mozogtak, üres frázisokat, a klasz-
szikus perzsa költészet sok évszázados toposzait ismételgették meglehető-
sen sematikus modorban. Kégl nem mulasztott el rámutatni e női szerzők 
nagy részénél is fennálló problémára, a perzsa irodalom utolsó évszázadai-
nak rákfenéjére, a magukat újra és újra termelő epigonok és az eredetiségre 
pályázó újítók vitáira. 

4 Kégl 1892:611, Qá'anTgazai részlet. 
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Kégl további érdeme, hogy e dolgozatában nem idealizálja tárgyát, ha-
nem szigorú ítéletet mond témája fölött, vagy éppen a korai perzsa drámairo-
dalom gyerekbetegségeit figurázza ki szarkasztikus humorával. Mindamel-
lett tanulmányainak bőséges forrásidézetei kiváló klasszikus perzsa tudásról 
tesznek tanúbizonyságot. 

Kégl Sándor és a perzsa népköltészet 

A perzsa irodalmon belül Kégl második fontos témaköre a perzsa népköltészet 
volt. Az 1899-ben megjelent „Perzsa népdal"5 című írása saját iráni gyűjté-
seiből ad ízelítőt. Kégl e tanulmánya olyan népdalokat tartalmaz, amelyeket 
teheráni tartózkodása alatt gyűjtött. Ez az írása saját korában úttörőnek szá-
mított, értékét pedig tovább növeli, hogy Kégl közli az eredeti szövegeket át-
írva lábjegyzeteiben, amelyek így rekonstruálhatóak. Cikkének külön erős-
sége, hogy abban a perzsa népdaloknak archaikusabb sajátosságait is vizs-
gálja, és megpróbálja a klasszikus irodalomhoz való kapcsolatukat tisztázni. 
„Teheráni tartózkodásom alatt 1889-90-ben feljegyzett népdalgyűjtemény 
szolgál a jelen értekezés alapjául. Egy néhány belőlök Zsukovszkij 1888-ban 
megjelent munkájában is meg van, de nagyobb részök most lát először nap-
világot. Úgy alakjuk, mint tartalmukra nézve, igen nagy az egyes népdalok 
közt a különféleség. Némelyik egészen népies, úgyszólván pórias, a másik 
csaknem szépirodalmi színvonalú,"6 

Kégl ebben a tanulmányában rendkívül alapos ismertetést nyújt mind 
a perzsa népköltészet formavilágára, mind pedig témáira nézve. Felisme-
ri, hogy a népdalok nagy része teljesen nélkülözi a klasszikus perzsa prozó-
dia időmértékes szabályait (carüz), s helyette a hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagok váltakozására épül. Élénken foglalkoztatják a nagy szerzők, SacdT, 
Häfiz, RümT műveinek népi parafrázisai is. „Dzsámit vagy Szaadit minden 
tevehajcsár dúdolgatja és jóformán megérti" - írta Kégl Goldzihemek 1893. 
március 20-án.7 Kéglnek ez a fajta folklorisztikus érdeklődése már megvolt 
a modem perzsa irodalomról szóló dolgozataiban is, ahol a városi bohémek 
költészetét vette górcső alá. 

5 A perzsa népdal, Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi 
Osztálya Köréből, Budapest 17/3 (1899) 112-155. 
6 Uo. 113. 
7 Az összes Kégl - Goldziher levélre vonatkozóan 1. Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára, Keleti Gyűjtemény (MTAKKGy), Goldziher levelezés, 20. 
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Ebben az írásában pedig alaposan elemzi a népköltészet szerepét a klasz-
szikus irodalom árnyékában, részletesen bemutatja e műfaj nyelvi sajátossá-
gait és tematikai érdekességeit. E dolgozatának legfőbb érdeme egyrészt a 
klasszikus perzsa irodalom népi parafrázisainak kimutatásában rejlik, más-
részt abban, hogy szinte kortárs, néhány évvel korábban született alkotások 
magyar fordításait is tartalmazza ez az akár antológiának is beillő terjedel-
mes dolgozat, hisz Kégl ismét rengeteg fordítással, szemelvénnyel illuszt-
rálja munkáját. 

Klasszikus perzsa irodalmi tanulmányai 

Kégl tudományos írásainak harmadik csoportját a klasszikus perzsa iroda-
lomhoz kapcsolódó munkái jelentik. Ezek a művek leginkább Kéglnek a 
századforduló utáni munkásságát ölelik fel. Még ezen belül is el lehet külö-
níteni egy korai és egy kései periódust. 

A korai periódusba tartoznak Kéglnek a klasszikus perzsa szúfi iroda-
lommal kapcsolatos írásai. Kégl láthatóan különös vonzalmat árult el e téma 
iránt, amelyből nem egy szövegolvasást is tartott oktatói pályafutása során 
1900 körül. Idekapcsolódó cikkei egyben alapos forrásközlések, műfordí-
tásnak tekinthető szemelvénygyűjtemények a legnagyobb klasszikus perzsa 
szúfi szerzők müveiből. Áttekintve ezeket az írásokat, úgy tűnik, hogy szer-
zőnk nem csupán a nagy klasszikusokat ismeri jól, hanem tudatosan érdek-
lődik a klasszikus perzsa irodalom kisebb alakjai iránt is, Ansarí vagy Sanä'I 
müvei esetében Kégl ismét úttörő munkát végzett, hiszen a korabeli magyar 
irodalmi recepcióban SacdT, Häfiz vagy Rümí, müveinek a hatása jól ismert, 
ellenben a klasszikus szúfi irodalom annál kevésbé. 

Elsőként említhetjük Ansárlról szóló, rövid dolgozatát, amely a l l . szá-
zadi Harät legnagyobb költőjéről szól. Ansarí a korai szúfizmus kiemelkedő 
alakja volt a perzsa irodalomban, és Kégl rövid írása megelőlegezi a későb-
bi, nagy szúfi költőkről, Sana'íról vagy Rümíról írott dolgozatait.8 

Kégl első nagyobb lélegzetű, szúfi témájú tanulmánya 1904-ben látott 
napvilágot, s a korai perzsa misztika másik kiemelkedő mestere, a 12. szá-
zadban élt Sanä'I költészetéről szólt.9 Kégl e tanulmánya nyugodtan tekint-
hető forrásközlésnek is, mivel bőségesen citál Sanä'I egyik fő müvéből 
(HadTqat al-haqTqat [Az Igazság kertje]), csaknem az egész szöveget ma-

8 Anszári, a heráti öreg, Egyetemes Philologiai Közlöny, Budapest 24 (1900) 103-105. 
9 Szenáji és a perzsa vallásos költészet, Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia 

Nyelv- és Széptudományi Osztálya Köréből, Budapest 18/9 (1904) 491-663. 
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gyarra ülteti. A tanulmány igazi erőssége Kégl kitűnő perzsa tudásában és a 
szöveg prózaversben történt publikációjában rejlik, analitikus oldala kevés-
bé domborodik ki. 

Kégl következő, klasszikus perzsa szúfi irodalommal kapcsolatos írá-
sa 1906-os akadémiai székfoglalójához kötődik, amelyet Jaläl al-DTn Rüml 
négysoros verseiről tartott. Ebben egy alapos tudománytörténeti bevezető 
után rámutatott a korábbi misztikusok, mint Saná'T és cAttár, ill. más költők 
Rümlra gyakorolt közvetlen hatására, s ezt Rüml és a korábbi szúfi költők 
verseinek összehasonlításával igyekezett alátámasztani.10 

Ezzel a tanulmánnyal kapcsolatban két érdekességre érdemes felhívni 
a figyelmet. Az egyik, hogy Goldziher Ignác is hivatkozik rá az 1912-ben 
megjelent Előadások az iszlámról című művében a szúfizmus kapcsán, ami 
ezen értekezés feltétlen rangjára utal.11 Másrészt érdemes itt is megemlíteni 
Kégl egyetlen angol nyelvű publikációját, amely Rüml és cAttar kapcsolatá-
ról szól, és amelyben a tulajdonában levő RümT kéziratból származó, elad-
dig ismeretlen szöveghelyet közöl.12 

Kégl Sándor klasszikus perzsa irodalmi tanulmányainak másik, időben 
némileg későbbi területe az indiai perzsa irodalomhoz kapcsolódik. Mindeb-
ben nyilvánvalóan közrejátszhatott Kégl indológiái érdeklődése, a szanszk-
rit, hindi és urdu nyelvekben való meglehetős jártassága és oktatói mun-
kássága is. Az indiai klasszikus perzsa irodalomtörténeti dolgozatainak leg-
jelentősebbike, Amír Husrau DihlawTról, az indiai perzsa irodalom legna-
gyobbjáról szóló tanulmánya 191 l-ben jelent meg.13 Kégl két tanulmányt is 
szentelt AmTr Husrau Dihlawlnak. Ezek a szintén bőséges fordításokkal il-
lusztrált tanulmányok ismét jól mutatják Kégl jártasságát ezen a területen is. 
Kégl emellett kisebb dolgozatokat tett közzé az első indiai perzsa glosszári-
umról (Muhammad Hibilrüdl munkájáról) és más témákról is.14 

10 Kégl Rümlról szóló terjedelmes tanulmánya 1907-ben jelent meg: Dseläl ed-Dín Rűmi 
négysoros versei, Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi 
Osztálya Köréből, Budapest 19/10 (1907) 563-634. 
11 Goldziher Ignác: Előadások az iszlámról. Ford. Heller Bernát. Budapest: Magyar Tudo-
mányos Akadémia, 1912. 
12 A poem from the DTvän of Shams i Tabriz, Journal of the Royal Asiatic Society 1900:140-
142. 
13 Khoszrev, India legnagyobb perzsa költője, Akadémiai Értesítő 21 (1910) 552-562. Emir 
Khoszrev, Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya 
Köréből, Budapest 21/10 (1911) 575-616. 
14 Muhamed Hibelrudi's Gami' ul-tamtil. Die erste neupersische Sprichwörtersammlung, 
ZDMG 48 (1894) 692-698. Hindusztáni tanulmányok, Akadémiai Értesítő 20 (1909) 361-
372. 
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Klasszikus perzsa munkásságának zárásaként meg kell említeni, hogy 
ő írta a Heinrich-féle Egyetemes Irodalomtörténetben a Perzsia c. fejeze-
tet is.15 Mostani ismereteink szerint ez az első magyar nyelven írt klasszikus 
perzsa irodalomtörténet. Ha belegondolunk, hogy Szerb Antal rövid írásán,16 

valamint Jeremiás Éva17 és Csirkés Ferenc18 nemrég született irodalomtörté-
neti összefoglalóin kívül, azóta sem készült magyar nyelven nagyobb terje-
delmű összegzés a klasszikus és modem perzsa irodalomról, akkor még in-
kább figyelemreméltó e tanulmány. Kégl írását a preiszlám perzsa irodalom-
tól kezdi. A 20. század elején már jól ismert óperzsa feliratok19 és a pehlevi 
(zoroasztriánus középperzsa) irodalmi emlékek áttekintését követően, tanul-
mánya java részében a klasszikus perzsa epika és líra legnagyobb alakjait 
mutatja be Rüdakítól Jamíig. Gazdag forrásismeretének köszönhetően fölé-
nyes magabiztossággal szemezget a legnagyobb alkotásokból, számos idé-
zettel és képpel illusztrálja tanulmányát. Külön hangsúlyt fektet az általa 
olyannyira kedvelt vallásos, szúfi költészet nagyjai, Sanä'I, cAttar és Rüml 
bemutatására, de jelentős figyelmet szentel a korai líra kiemelkedő alakjai-
nak, Qatrännak, Manücihrínek és Ansärinak is. E mű nagyon jól összefog-
lalja a klasszikus perzsa irodalom történetét és pontosan ott ér véget, ahol 
minden mai irodalomtörténeti összefoglaló is befejezi az aranykort: JamTnál. 

Indológiái és turkológiai tanulmányai 

Meg kell említeni Kéglnek az indológia és a turkológia területét érintő mun-
kásságát is. Ezek a tanulmányok, cikkek azonban jórészt népszerűsítő jelle-
gű, rövidebb lélegzetvételű írások, amelyek színvonalukban nem érik el ira-
nisztikai tárgyú dolgozatait. Mégis jól mutatják Kégl színes tudományos ér-
deklődését, amely gazdag könyvtári anyagra és még a népszerűsítő jellegű 
dolgozataiban is elsőrangú forrásismeretre támaszkodott. Az indológián be-
lül leginkább a huszadik század első évtizedeiben írt néhány dolgozatot. Er-

15 Perzsia. In: Heinrich G. Egyetemes Irodalomtörténet. Budapest 1903.1. k. 329-362. 
16 Szerb A. A világirodalom története. Budapest 1992:155-160. 
17 Jeremiás É. Perzsa irodalom. In: Király I. (szerk.) Világirodalmi Lexikon 10. k. P-Praga, 
Budapest 1994:425^136. 
18 Csirkés F. A klasszikus perzsa irodalom. In: Pál József (szerk.) Világirodalom, Budapest 
2005:235-240. 
19 Kégl kiváló viszonyban volt Jules Oppert-rel, a belga nyelvésszel, aki az óperzsa filoló-
gia és hangtan ismert szakértője volt. Kégl méltatást is írt róla halálakor: Jules Oppert kt. em-
lékezete (felolvasva az 1907. február 27-én tartott akadémiai ülésen) Akadémia Értesítő 18 
(1907) 273-279. 
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deklődése elsősorban a hindire és az urdura korlátozódott, de a későbbiek-
ben kiváló nyelvtehetsége révén, a szanszkrittal is foglalkozott. 

A hindusztáni drámáról szóló dolgozatában leginkább e műfaj gyökerei 
izgatták. Erről írt tanulmányában igyekszik összevetni a szanszkrit dráma, 
a muszlim hagyományok és a modem angol dráma hatását. Mindebből arra 
a következtetésre jut, hogy a modem hindusztáni dráma sokkal inkább an-
gol hatás alatt fejlődik, semmint a korábbi szanszkrit vagy muszlim tradíci-
ókat tükrözi.20 

Egy másik írásában áttekintést nyújt az indiai klasszikus és modem nyel-
vek kialakulásáról, és rövid irodalomtörténeti bevezetéssel is szolgál.21 

Ugyancsak Kégl indológiái tanulmányaihoz kapcsolódik Mirzä Ahmad 
mozgalmáról szóló dolgozata, amelyben a 19. századi India egyik muszlim 
vallási mozgalmát mutatja be röviden.22 

Szanszkrithoz kapcsolódó tevékenysége alapvetően vallástörténeti irá-
nyultságú. Már viszonylag korán, az 1890-es évek elején született ismerteté-
seiben is érezhető a buddhizmus és az indiai muszlim misztikusok iránti fo-
kozott érdeklődése.23 Ez folytatódott a szanszkrit irodalomhoz kapcsolódó 
munkáiban is. Legfontosabb indológiái tárgyú írása a Bhagavad-gítáról szó-
ló, 191 l-ben született cikke, amely egyben bevezetésként szolgál a szanszk-
rit irodalom történetébe és eszmeiségébe.24 

Külön csoportot képviselnek Kéglnek az oszmán-török irodalomról szó-
ló kisebb tanulmányai is, igaz jóval csekélyebb mennyiséget jelentenek az 
előbbi indológiái cikksorozatnál. Ez a néhány rövid írás Kégl életének utol-
só évtizedére datálható és némiképp kapcsolódik iranisztikai stúdiumaihoz 
is. Kégl az első a magyar orientalisztikában, aki az oszmán-perzsa irodalmi 
kapcsolatokkal foglalkozik, még ha csak érintőlegesen is. 

E témakörben készült első írása a Goldziher Ignác hatvanadik születés-
napjára megjelent Emlékkönyvben publikált „Szelim szultán mint perzsa 
költő" című dolgozata.25 Emellett egy 1914-ben megjelent cikke sorolható 

20 Amánat és a hindusztáni dráma, Egyetemes Philologiai Közlöny 18 (1894) 38^t2. 
21 Hindusztáni tanulmányok, Akadémiai Értesítő 20 (1909) 361-372. 
22 A legújabb mohammedán Messiás, Történeti Szemle 1 (1912)220-225. 
23 Häli, ein Dichter des indischen Islam, Jung Ungarn (1911) 64-71. 
24 Bhagavadgitä, Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi 
Osztálya Köréből, 21/5 (1911) 246-279. 
25 Szelim szultán mint perzsa költő. In: Keleti tanulmányok Goldziher Ignácz születésének 
hatvanadik évfordulójára. írták tanítványai. Budapest 1910:183-203. Itt érdemes megjegyez-
ni, hogy néhány évvel korábban, 1906-ban jelent meg P. Hornnak I. Selim szultán költészeté-
ről szóló írása a ZDMG-ben. 1. Horn, P. Der Dichter Sultan Selim I. ZDMG 60 (1906) 97-111. 
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oszmanisztikai tárgyú írásai közé, az Ahmed pasáról és a régi török iroda-
lomról szóló dolgozat, ahol az oszmán-török irodalom kezdeteit és a klasszi-
kus perzsa irodalomhoz, elsősorban Rumihoz és Häfizhoz fűződő viszonyát 
elemzi viszonylag rövid terjedelemben.26 

Kégl egyik kései, rövidebb terjedelmű, turkológiai tárgyú írása az azeri 
(iráni török) költészet egyik tankölteménytípusát mutatja be a Keleti Szem-
le hasábjain.27 

Magyar nyelvű munkásságának jelentősége 

Kégl tudományos munkásságának fenti felosztása egyben kronológiai rend-
szerezés is. Kégl ugyanis legkorábbi alkotói periódusában, közvetlenül per-
zsiai útját követően a kortárs perzsa irodalommal foglalkozott. Ugyancsak 
perzsiai tartózkodása szolgált alapul a perzsa népdalról szóló nagyszabású 
dolgozatához, mely 1899-ben született. Elete utolsó két évtizedében főként 
klasszikus perzsa irodalmi témákról írt hosszabb-rövidebb tanulmányokat, 
előbb a perzsiai szúfizmus jeleseiről, Sana'Tról, Rümíról, majd pedig utolsó 
éveiben az indiai perzsa irodalom témakörében folytatott Magyarországon 
úttörő jellegű kutatásokat. 

Összefoglalva Kégl Sándornak a klasszikus és a 19. századi perzsa iroda-
lom terén kifejtett tevékenységét, megállapítható, hogy Kégl rendkívül sok, 
a maga korában ismeretlen forrást használt, és ezekből bőségesen idézett, 
fordított kisebb-nagyobb irodalomtörténeti dolgozataiban. Ám az is elmond-
ható, hogy ami e cikkek erénye, az talán néhol a hátrányuk is. Időnként úgy 
tűnik, hogy szerzőjük megelégedett a források ismertetésével, azok bőséges 
idézésével, és kevésbé törekedett nagyobb szintézisek elérésére. Ez alól ta-
lán csak legelső és véleményünk szerint legjobb tanulmánya, a 19. század 
perzsa költészetről szóló dolgozat és részben a perzsa népdalról szóló írása, 
valamint Sana'Tról szóló cikke jelent kivételt, ahol némileg sikerült megha-
ladnia a pusztán a szöveg ismertetésére szorítkozó, deskriptív szemléletét. 

Említésre méltó Kégl kiváló és széleskörű nyelvismerete is, amely lehe-
tővé tette számára, hogy a még kiadatlan forrásokat a különféle keleti nyel-
veken írt eredeti kéziratokban és litográfiákban tanulmányozhassa, és ezzel a 
magyarországi iranisztika egyik első jelentős személyiségévé váljék. 

Gaál hívja föl a figyelmet Kégl és Horn levelezésére, 1. Gaál L. Kégl Sándor 1862-1920. Bu-
dapesti Szemle 564 (1924) április 37-44. 42. 
26 A régi török költők és Ahmed pasa, Akadémiai Értesítő 25 (1914) 550-553. 
27 0aclabijeh (Ein türkisches Lehrgedicht aus Persien), Keleti Szemle 6 (1905) 363-370. 
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Idegen nyelvű tanulmányai 

Kégl Sándor idegen nyelvű publikációinak száma szerényebb, mint a ma-
gyarul megjelenteké. Legtöbb cikke magyarul megjelent írásainak többnyire 
német, egy esetben angol fordítása, esetleg egy-egy nagyobb írásának részlete. 
Kégl idegen nyelvű publikációs tevékenysége az 1890-es években volt két-
ségtelenül a legaktívabb. Ekkor szinte minden évben megjelent egy nagyobb 
lélegzetvételű írása németül Bécsben vagy Berlinben a Wiener Zeitschrift 
für die Kunde des Morgenlandes (WZKM) és a Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) oldalain. A századfordulót kőve-
tően már jóval ritkábban jelennek meg Kégltől külföldi publikációk és 1911 
után egyáltalán nem jelentkezik idegen nyelvű munkákkal. 

Kégl legmaradandóbb németnyelvű írásai a magyarul a qäjär korról meg-
jelent monumentális, könyvnek is beillő 'Tanulmányok az újabbkori persa 
irodalom történetéből' című müvének külön cikkekben megjelentetett feje-
zetei. Kégl e cikkeket 1892, tehát a magyar változat publikációja és 1898 
közt publikálta a WZKM és a ZDMG oldalain.28 

Kégl qäjär korról szóló műveinek fogadtatása igen kedvező volt a kora-
beli tudományos életben, sőt még Ján Rypkának a második világháború után 
megjelent perzsa irodalomtörténete is előszeretettel hivatkozik a magyar 
szerző e tárgyban írt tanulmányaira, kizárólag őt említve meg, mint e kor-
szakkal foglalkozó kutatót.29 Kétségtelen, hogy a qäjär kori irodalomról szó-
ló tanulmányok Kégl Sándor legmaradandóbb és máig értékes alkotásainak 
tekintethetőek, ilyen terjedelmű elemzés azóta sem született e témáról. Leg-
utóbb Bert Fragner méltatta Kégl ez irányú munkásságát az Encyclopaedia 
Iranica hasábjain.30 

Kégl későbbi német nyelvű írásai jóval rövidebb lélegzetvételüek, mint 
a qäjär korról szóló tanulmányai. Ezek a cikkek apróbb filológiai kérdése-
ket tárgyalnak, és részben el is távolodnak az iranisztikától, a turko-iráni és 
indo-iráni muszlim irodalmi kapcsolatokhoz kötődnek.31 

28 A tanulmányok részletes adatait Id. a Függelékben. 
29 Rypka, J. Iranische Literaturgeschichte, Leipzig 1959:318, 320. 
30 Fragner, B. G. 'GERMANY iv. Iranian studies in German: Islamic Period'. Encyclopaedia 
Iranica Online Edition, 2001. 12. 15 (http://www.iranica.com/articles/germany-iv) 
31 Lásd a 20-23. jegyzeteket. 
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Népszerűsítő írásai, publicisztikái 

Kégl népszerűsítő dolgozatainak korai csoportját iráni útirajzai adják. Miután 
visszatért Perzsiából, számos érdekes, élvezetes stílusban megírt, hosszabb-
rövidebb cikket tett közzé a budapesti heti- és havilapokban. 

Ezek a szélesebb nagyközönségnek írt népszerűsítő munkák is két cso-
portra oszthatóak, egyrészt személyes úti élményeit osztotta meg olvasói-
val, másrészt röviden jellemzett néhány, a kor müveit, magyar középosztá-
lyának érdeklődésére számot tartó perzsiai jelenséget. Ide olyan, a korabe-
li olvasók kíváncsiságát méltán felkeltő témák sorolhatók, mint a közoktatás 
kérdése, az irodalom és a nők kapcsolata a sah birodalmában, a perzsa ural-
kodó háreme, vagy éppen Näsir al-DTn iráni sah útinaplójának Budapestről 
szóló részlete. 

Ezt a sokrétű ismeretterjesztő tevékenységet később tovább színezték 
Kéglnek egyéb ismertetései akár buddhizmusról, akár a kortárs angol iro-
dalomról. Ez utóbbi esetében Gaál László, Kégl Sándor húgának, Teréznek 
ösztönző hatását feltételezi.32 

Mindezek a Kégl iranisztikai tudományos oeuvre-jéhez nem szorosan 
kapcsolódó írások jól tükrözik egyrészt szerzőjük széles műveltségét, a 
maga korában korántsem ritkaságba menő polihisztori hajlamait, másrészt 
sejtetni engedik könyvtára rendkívüli gazdagságát. 

Kégl népszerűsítő, ismeretterjesztő írásait rendszeresen közli a Vasárna-
pi Újság, a Magyar Salon, az Egyetértés és a Budapesti Szemle N Emellett ő 
a szerzője a Pallas Nagylexikonéban számos, a közép- és távol-keleti nyel-
vek és irodalmak körébe tartozó címszónak is. 

Kégl Sándor utóélete 

Megvonva Kégl jelentőségének mérlegét, fontos leszögezni, hogy szemé-
lyében a századforduló egyik legképzettebb filológusát ismerhetjük meg, 
aki inkább az irodalmi, filozófiai témák iránt vonzódott. Kégl, óriási könyv-
tárának köszönhetően, hatalmas forrásismerettel rendelkezett. Tanulmányai, 
tudományos dolgozatai is visszatükrözik azt a szerteágazó érdeklődést, ami-
vel újabb és újabb témákba és nyelvekbe kezdett. Legmaradandóbb alkotá-
sai mindazonáltal az általa olyannyira szeretett qäjär kori perzsa irodalom-

32 Gaál 1924:43. 
33 Az írások részletes adatait Id. a Függelékben. 
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hoz kapcsolódnak, amelyek egyszersmind Kégl nevét is megőrizték a nem-
zetközi szakirodalomban. 

Ha iranisztikai életmüvét tematikai oldalról közelítjük meg, akkor úgy fo-
galmazhatunk, hogy Kéglt a klasszikus és a kortárs (azaz 19. századi) perzsa 
irodalomtörténet kérdései foglalkoztatták leginkább. E téren született alkotá-
sait, perzsa népdalfordításait, klasszikus és posztklasszikus perzsa irodalom-
történeti írásait, azok helyenkénti népszerűsítő jellege ellenére sem haladta 
meg máig a magyar tudományban senki. Kégl Sándor elmélyült filológi-
ai képzettsége, széleskörű és alapos klasszikus arab, perzsa, oszmán-török, 
urdu, szanszkrit nyelvismerete, ritka perzsa kéziratai és elsődleges források-
ban gazdag keleti könyvtára - amelynek 1925 óta a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára ad otthont - korának egyedi és kivételes kutatójává 
tették ezt az amúgy szerény és visszahúzódó életet élő tudóst. 

Miben tudjuk hát megragadni a kiváló, mégis mára kevéssé ismert ma-
gyar keletkutató, Kégl Sándor ars poeticáját? Talán alábbi soraiban, ame-
lyeket az Akadémiai Értesítőben hagyott ránk: „a tudós sorsa az elfeledte-
tés. Elfeledjük a tudomány tört úton járó munkásait, bármily derék, hasznos 
munkát végeznek is, egyedül a felfedezők, az úttörők emléke él örökké. 
Ebben a keserű mondatban talán visszacseng Kégl egyénisége, aki nem lát-
ványos sikereivel, utazásaival vagy közéletben kivívott szerepével, hanem 
csendes filológusi tevékenységével tünt ki kortársai közül. 

Gaál László fogalmazza meg róla az alábbiakat nekrológjában: ,glki, mint 
Kégl Sándor, hasznos adatokat szolgáltatott a tudománynak és ismeretlen te-
rületeket tett hozzáférhetőkké a további munkásság számára, annak emlé-
ke mindenkor fel lesz jegyezve a tudományos kutatás történetének lapján,"35 

Kégl Sándort napjainkban már csak kevesen ismerik, pedig korában elis-
mert szaktekintély, sokoldalúan képzett filológus volt, akit a magyar iranisz-
tika egyik első nagy alakjaként tarthatunk számon. Jelen kötet, amely legje-
lentősebb írásait tartalmazza, tisztelegni szeretne e kiváló orientalista emlé-
ke és művei előtt, egyszersmind hozzá kíván járulni a szerző életmüvének 
újrafelfedezéséhez is. 

Kégl Sándor írásainak legjavát tarthatja kezében a tisztelt olvasó. A cik-
kek áttekintését követően - némi habozás után - a szigorú reprint mellett 
döntöttünk, ezzel meghagyva Kégl eredeti átírási rendszerét, bár a számos 
nyelvet ismerő polihisztor orientalista alkotásai nem mentesek az apróbb 
filológiai pontatlanságoktól, következetlenségektől. Úgy véljük, hogy egy 

34 Jules Oppert kt. emlékezete, Akadémai Értesítő 18 (1907) 273. 
35 Gaál 1924:44. 
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olyan széles nyelvi tájékozottsággal felvértezett, számos keleti és európai 
nyelvet akár egy tanulmányon belül is virtuóz módon használó szerző ese-
tében, mint Kégl, e hibák zöme elkerülhetetlen volt. Ehhez talán a technika 
ördöge, a keleti átírási rendszerekhez és ábécékhez kevéssé szokott korabeli 
nyomdászok is hozzájárultak. 

Ezúton szeretném megköszönni a Magyar Tudományos Akadémia Ke-
leti Gyűjteménye munkatársainak, Bagi Juditnak, Dévényi Kingának, 
Kelecsényi Ágnesnek és Orosz Gergelynek a tanulmányom megírásához 
nyújtott önzetlen segítségét. 
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T h e legacy of A lexande r Kég l (1862-1920) 

Alexander Kégl was an outstanding polymath of Oriental studies working 
in the last decades of the Austro-Hungarian Monarchy. A rich landowner in 
the suburbs of Budapest and thus free from financial needs, he was able to 
devote his whole life to the study of Oriental languages (Arabic, Persian, 
Ottoman Turkish, Urdu and Sanskrit). As a student of Ignaz Goldziher and 
Arminius Vámbéry at the University of Budapest, he became the first profes-
sor of Persian language and literature in 1893, but he also taught Sanskrit 
literature for a brief period of time. Kégl, a humble character, spent most of 
his life in his mansion in the vicinity of Budapest where he died unmarried 
in 1920. There he treasured his vast library, a rich collection of rare Oriental 
books and manuscripts. This erudite Hungarian nobleman visited Persia for 
scholarly purposes in 1889/1890 spending some three months in Tehran. 

Kégl was a well-known Orientalist in his time and first of all an expert 
of Persian literature. His primary interest focused on Qäjär poetry which 
is evidenced by several studies in Hungarian and German about the lead-
ing Persian poets of the 19th century.1 These articles can be perceived as 
the most valuable works of his vast oeuvre. Beside these works on Qäjär 
literature based on his rare manuscripts, Kégl devoted himself to the study 
of Persian folklore. His essay on the folk poetry of Qäjär Tehran, a remark-
able collection of folk songs and poems reflecting the period of Näsir al-DTn 
shah's rule, still awaits scientific rediscovery. 

Beside his studies on Qäjär poetry, Kégl also made important research 
in the field of Classical Persian poetry. As a collector of Mediaeval manu-
scripts, his interest focused on the works of Persian mystics, like Sanä'I and 
RümT. His scholarly pursuit, however, also extended to works of other, lesser 
known authors of Classical Persian literature. For instance, his thorough 
study about Amir Khusrau DihlawT, the greatest Persian poet of India, is of 
particular importance. In this essay he combined two different areas of his 
scholarly interest, Persia and India. In the last years of his career his interest 
turned towards Ottoman Turkish and Persian cultural and literary contacts. 
One of the last works of this Hungarian polyglot was a treatise on the Persian 
poems of the Ottoman Sultan Selim I. 

1 For Kégl's bibliography see: http://kegl.mtak.hu/en/14.htm. 
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Mention must also be made of the famous Kégl library which comprises 
approximately 11,000 volumes and had originally been preserved in Kégl's 
country mansion. After his death, this valuable collection of Oriental manu-
scripts and lithographs was presented by his brother to the Library of the 
Hungarian Academy. It still remains one of the most important book dona-
tions the library has ever received. 

The current volume containing a vast selection from his versatile oeuvre 
is a tribute to this remarkable scholar. 
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Tanulmányok az tíjabbkori persa irodalom 
történetéből. 

(Fölolvastatott a M. T. Akadémia 1891. márez. 2-án tartott ülésében.) 

A modern persa irodalom egészen a réginek nyomán indult. 
A tárgyak, a nyelv, az irály annyira hasonlítanak a régiekhez, hogy 
alig volna lehetséges egy jó modern költeményt, például Ka'áni egyik 
versét, nem tudva szerzőjét, mint az újabb irodalom termékét fölis-
merni. Míg az irodalom, különösen a költészet nyelve változatlanul 
mintegy megkövesedve maradt, addig az élő nyelv sok változáson 
ment keresztül. A kiejtés és a nyelvtan egészen más most, mint volt 
az irodalom aranykorában. A jelenkori persa népnyelv igen szósze-
gény. Sok szó kiment a használatból és elavult. Az európai nyel-
vekből különösen az orosz és a francziából átvett kölcsönszók nem 
igen járultak hozzá a persa szókincs gyarapításához, mert csak igen 
kevés tudott közülök meghonosodni a társalgási nyelvben, mint pél-
dául estekán = pohár az orosz stakanból, pilis a franczia policeból, sa-
mavar az orosz samovárból stb. Más idegen szók csak némely vidéken 
ismeretesek, így például a Kaspi tenger vidékein az orosz parachod 
néven nevezi a nép a postagőzöst, mely elnevezés másutt, például 
Teheránban teljesen ismeretlen. Némely Persiában lakó európai 
kissé túlozva azt állítja, hogy a persa népnyelvben nincs több hat-
van-hetven szónál. Ez az állítás nem felel meg a valóságnak, de 
annyiban említést érdemel, hogy ilyen hatást tesz a mai persa köz-
nyelv a nyelvet csak a gyakorlati életből ismerő idegenekre. Ter-
mészetesen Persiában is, mint mindenütt, hol a lakosság különböző 
mívelődési fokon áll, a társalgási nyelv is különböző. 

Egy tanult molla több szót használ és választékosabban beszél, 
mint egy tudatlan paraszt, de azért még ő sem vonhatja ki magát 
egészen a népnyelv, az anyanyelv hatása alól. Míveltségi foka szerint 
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több kevesebb arabos vagy finom kifejezéssel él, de ő sem tud már 
úgy beszélni, mint Sa'di korában beszéltek. — Az irodalmi nyelv 
változatlanul megmaradásának oka egyrészről a régi remekírók 
Sa'di Nizámi Hafiz folytonos tanulmányában, másrészt abban az 
eszmeszegénységben és a régi formákhoz ragaszkodásban kereshető, 
mely oly jellemző vonása nem csak a persa, hanem az arab-török és 
csaknem valamennyi újabb keleti irodalomnak. A keleti, különösen a 
mohammedán ember, mint a khinai is, nem előre hanem hátra tekint, 
ő előtte a legjelesebb könyv az Alláh által kinyilatkoztatott korán, 
mely szerinte nem csak mint szent könyv, hanem mint irodalmi mű 
is utolérhetetlenül jeles. — A régiség mintegy szentséget kölcsönöz 
az ő szemeiben a régi íróknak. A régiek utánzása mindig uralkodott 
keleten. A Spanyolországban letelepedett arabok például sokáig a 
régi beduin életből vett tárgyú Mo'állakat-ok mintájára faragták 
költeményeiket, jóllehet ők, mint városi lakosok, csak könyvekből 
ismerték a nomád pásztoréletet. — A réginek ez az istenítéssel 
felérő becsülése különben egész a tizennyolczadik századig Európá-
ban nálunk is általános volt. A tizenhetedik századbeli tudós még 
bizalmatlansággal nézett minden újításra, szerinte csak a régi görö-
gök, rómaiak és tanítványaik az arabok tudtak valamit. Minél régibb 
volt valamely tan vagy eszme, annál kétségtelenebbnek látszott 
bámuló szemei előtt annak igazsága. A tudományt olyan szemekkel 
nézte, mint a borismerő a bort, mely minél régibb, annál erősebb, 
aromásabb. Ebből a régiség iránti mély tiszteletből magyarázható, 
hogy annyi század alatt jóformán semmi haladást sem tettek a ta-
pasztaláson, megfigyelésen alapuló tudományok. A századok előtt 
általánosan elterjedt ósdiságot látjuk az újkori persa költőknél. Min-
den persa, ki olvasni megtanult, a régi nagy költők műveiben meg-
ismerkedik az ép oly gazdag, mint hajlékony classicus persa nyelv-
vel, s ha ír, minden erejével arra törekszik, hogy nyelvezete miben 
sem külömbözzék a csodált régi mesterekétől. Innen van, hogy a leg-
modernebb persa költőt olvasva alig veszi észre az olvasó, hogy nem 
Sa'di kortársával, hanem egy NIX-ik századbeli íróval van dolga. 
Semmi sem emlékeztet a megváltozott időkre. Nasr ed-Dínt úgy di-
csőítik, mint a világ urát, ki előtt eltörpülnek az európai hitetlen feje-
delmek. Teheránról, melynek tudvalevőleg kimagasló európai érte-
lemben nagyszerű épülete nincs, úgy beszélnek, mint ha az a világ 
legszebb, legnagyobb városa volna. Az új persa irodalom irálya 
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ép oly virágos, mint a régi irodalomé. Egyedüli kivételt a levél- és 
részben, ha ugyan ilyenről szó lehet ott, hol csak két hírlap van, a 
hírlapi irály képez. A modern persa kevesebb helyet ad levelében az 
üres szóvirágnak és ritka már az olyan dagályos stílusban írt levél, 
hol először a viruló tavaszról, a szépen daloló csalogányról meg az 
illatos rózsáról beszélt az író, és csak miután a jól hangzó frázisok 
egész tárházát kimerítette, adta elő kívánságát vagy mondani való-
ját. L Most egy rövid áldozatod legyek (kurbánet sevem) vagy egy 
«Legyek a te alamizsnád» után mindjárt a levél tárgyára tér át a 
levélíró. Az újabbkori persa irodalmi nyelvben ilyen az egyszerűségre 
és általános érthetőségre czélzó törekvés nem igen észlelhető. Sok 
modern persa író tetszeleg a sok nehezen érthető arab és persa szó-
virággal. Ez így volt régen is, és ez egyik általános sajátsága a keleti 
irodalmi ízlésnek. A keleti ember igen szereti a költészetben a homá-
lyost, a képletest, mely tág tért hagy a magyarázatnak. Minél több 
commentárra szorult valamely szépirodalmi vagy tudományos mü, 
annál nagyobb becsben állott a keleti tudósok és kritikusok előtt 
Pizzi szerint az araboktól tanulták el a mystikus képletes irásmodort 
az őket mindenben utánzó persák.2) Nem is tartották igazi jeles 
műnek azt a — költeményt, melyet mindenki értett, így Firdaüsi 
remeke világos irálya és nyelvének könnyen érthetősége miatt sokáig 
nem részesült a persa tudósok részéről az azt joggal megillető meg-
becsülésben. Hariri mesterkélt nyelve, melyet alig értett valaki com-
mentár nélkül, volt az ideal, mire a keleti író törekedett. A legna-
gyobb dicséret költővel szemben nem az volt, hogy verse minden-
kinek tetszett, hanem az, hogy csak kevesen az irodalmi upper 
ten thousand voltak képesek müvét megérteni és irályszépségeit 
élvezni. Ezért becsülik a persa írók Vassáfot, mint az ékes történelmi 
irály mintaszerű remekét. A termékeny persa költő Hákání hírneve 
homályos, nehéz irásmodorán alapszik. Az uralkodó rossz ízlésnek 

*) Polák, Persien, das Land und seine Bewohner 1865. 285. 1. 
2) «Gli Orientali infatti e specialmente gli Arabi e con gli Arabi i 

Persiani loro imitatori amano nelle opere letterarie e piu particolarmente 
nelle opere poetiche, l'allegorico, iLsimbolico tutto cioé inline che ha del 
mistico e dell oscuroper poter poi trovare sotto il velo dell' allegorico fan-
tasticando tutto ció che la mente vuole.» 

J. Pizzi L'Epopea Persiana 1888. 114. lap. 

(583) 

3 3 



6 D; KÉGL SÁNDOR. 

hódolva,1) a jelenkori persa költők dagályos keresett kifejezésekben 
sokszor túltesznek a régieken. Ezért nem ritkán lehet hallani mívelt 
persáktól, hogy a mostani., az újabbkori költők szebben írnak, mint 
a régiek. Még Nicolas is, ki harmincz évet töltött Persiában, és oly 
mértékben sajátjává tette a persa nyelvet, mint kevés más európai 
tudós, Serűs Ka'áni és Jagmának költeményeiről azt állítja, hogy 
azok szép irály tekintetében semmivel sem állnak hátrább Hafiz és 
Sa'dínál.2) Ez az Ítélet különös, de nem megmagyarázhatatlan. 
A keleti ember a költészetben" keveset gondol a tartalommal, reá 
nézve legfontosabb a szép külső, a költeményben szereti a szokatlan 
merész hasonlatokat és a — csillogó szóvirágokat, ezek pedig van-
nak bőven az újabbkori költők verseiben. Az epigonismus nagyon 
meglátszik még a legjelesebb modern persa költőnél is. Eredeti esz-
mét, gondolatot ritkán lehet találni náluk, többnyire csak a régi 
emlékekeken rágódnak. A dicsőítő költészetet mívelik leginkább, 
mint jól jövedelmezőt. Szerelmi verseikben alig van igazi érzés. 
A mystikus vallási rajongás még mindig nagy tért foglal el a persa 
költészetben, és tuczat számra iratnak a sok tauhíd munágát hedájet 
stb.-ről szóló mesznevik. A humoros költeményekben élez helyett 
trágár tréfákat talál az olvasó. Haladás semmiféle irányban sem 
tapasztalható a modern persa irodalomban; itt még minden a régi 
állapotban van. Nasr ed-Din sah reformtörekvései daczára az az 
élénk újító szellem, melyet a jelenkori török és arab irodalmakban 
szemlélünk, itt még nem tudott lábra kapni. Igazán a mostani persa 
irodalomról joggal el lehet mondani azt, a mit Macaulay a görög és a 
latin irodalom egyoldalú míveléséről mondott, hogy az olyan, mint a 
malmot húzó ló, mely körben forog, de nem megy előre. Még az egé-
szen népies, úgyszólván ponyvairodalom is, csak a régi járt úton halad 
és leginkább a Mohammed 'Ali és Sulejmán körül képződött monda-
körből táplálkozik. A tudományok szintén a régi kerékvágásban ma-
radtak. A theologiában még most is nagy fontosságot tulajdonítanak 
a korán helyes olvasása ('ilm-ul-tegvid) tudományának. Még ezen a 
téren sem tapasztalható haladás, mert a mohammedán hittudomány 

b Brugscb, Im Lande der Sonne. Berlin, 1SS6. 195. lap. 
a) Trois poétes réellement distingués, qui par la nettetá de leur 

style et l'élégance de leur expressions ne le cedent en rien á Haféz ou á 
Séedi. Dialogues Persan Francais. Paris 1869. 
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alapját képező arab nyelv ismerete a hanyatló miveltséggel mindin-
kább felületessé válik. *) Újabb időben nehezen találhatni persát 
még a mollák között is, ki alaposan ismerné az arab nyelvet. Az 
arab nyelv olyan forma szerepet játszik mai napság Persiában, mint 
nálunk eltörlése előtt a görög. Minden míveltségre igényt tartó em-
ber tanul arabul, mert az edebijet elválhatatlan testvére az 'erebijet. 
Természetésen csak tanul, de nem megtanul. Az egyes költők élet-
rajzait olvasva azt hihetné az ember, hogy mindegyik új persa költő 
tökéletesen bírja a próféta nyelvét, mert csaknem mindegyikről azt 
találja az olvasó megírva, hogy az irodalmi és arab tanulmányokban 
tökéletes lett és egyformán bírta az arabot és a persát. Ez azonban 
csak frázis, a mivel csak annyit akar mondani az életíró, hogy az 
illető befejezte felsőbb tanulmányait. Minden müveit ember tanul 
arabul, de azért mint nálunk a gymnasiumot végzettek közt a görö-
gül tudó, úgy Persiában az arabul jól értő ritka madár. Igen sokan 
azok közül, kik minden hiba nélkül szabatos arab ejtéssel és hang-
súlyozással olvassák a koránt, egy betűt sem értenek a szent szöveg-
ből. Tudvalevőleg a moszlim hittudósok tiltják a koránnak más 
nyelvre fordítását, mert a próféta könyvét más nyelvre fordítani 
hiba nélkül szerintök lehetetlen : már pedig a legkisebb hiba vagy 
félreértés az elkárhozás veszélyének teszi ki a fordítót. Daczára az 
említett tilalomnak, mohammedán népeknél minden időben voltak 
korán-fordítások. Újabb időben a sor alatti persa fordítással ellátott 
korán-kiadások gomba módra szaporodnak Iránban. Az arab nyelv-
ismeret hanyatlására mutat még a sok arab idézeteket és szólásmódo-
kat magyarázó kézikönyv, melyek az arab nyelvismeret hiányán 
akarnak segíteni. Az arab nyelvismeret hanyatlása nem arab mosz-
limeknél, különben nem csak Persiában észlelhető. így van ez Tö-
rökországban is, hol a jelenkorban valószínűleg többen tudnak fran-
cziául, mint arabul. Indiában is nagy szükség van korán-fordításokra 
ós ott számos urdú nyelven magyarázott korán-kiadás forog közkézen. 
Az orvostudományt, a királyi főiskolát végzett vagy Európában tanult 
orvosokat kivéve, kiknek száma elenyészően csekély, a régi arab 
írók müvei alapján tanulják és apáról fiúra szálló mesterségként 
űzik. A tanuló orvosnövendékek, ha ugyan alkalmazható ez a mo-

*) Beer, Tarikh Zendije. Leiden 1S88. 19. lap. 
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dem kifejezés ezekre a többnyire minden míveltséget nélkülöző 
egyénekre, még most is a híres Ibn Sina (Avicenna) müveit tanul-
mányozzák. A bonczolás, melyet a korán tilt, teljesen ismeretlen. 
Nagy a kuruzslók száma, kik rálehelléssel, ráolvasással vagy egyes 
kiszakított korán lapoknak a beteg testére kötésével gyógyítanak. 
Vannak seijidek, kik mint orvosok és szent férfiak, a mi majdnem 
hihetetlenül hangzik, a beteg szájába köpéssel is gyógyítanak. Per-
siában tartózkodásunk alatt nekünk is volt szerencsénk találkozni 
egy ilyen seijid hekímmel, ki különösen kritikus esetekben ily mó-
don gyógyított és szép vagyont szerzett. A természettudományok 
még most is ott vannak, hol a középkorban, Kazvíní és Damín ide-
jében volt a természet ismerete az araboknál. Az újabb időben meg-
jelenő természetrajzok is egész fejezeteket szentelnek a Ginneknek, 
a Bóráknak és a többi mesés lényeknek. így például egy legújabb 
időben megjelent és már több kiadást ért európai mintára illustrált 
kőnyomaté természetrajzban a kisértet és a sárkánykígyó meg a 
Div is az állatok közt szerepelnek. Ebben a természetrajzban így 
szól a tudós szerző a rettenetes orrszarvú nyúlról: «Csodálatos egy 
állat, olyan, mint egy sárga színű nyúl, egy nagy fekete szarv van a 
fején. Minden állat elfut előle, mihelyt meglátja, a tengerek szigetein 
lakik.a) A tudományok ilyen hátramaradottsága mellett nem lehet 
csodálkozni, hogy az irodalomban kevés az új eszme, és hogy az 
kevés kivétellel csak utánzása a réginek. Az irodalmi ízlés fejlődé-

*) Anatomy is quite unknown and no sucli thing as a necropsy is 
ever permitted. The only works consulted are those of Hippocrates Avi-
cenna (called Abú Senna) and a few arabic works of great antiquity. 
Wills Persia as it is London 1886. 90. L 
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sére kevés hatást gyakorolt az európai míveltség és irodalom. A ma-
gasabb rangú fiatal persák közt terjed ugyan a franczia nyelv és 
irodalom ismerete, de ez az ismeret ez ideig épen semmit vagy igen 
keveset használt az irodalomnak. A jelesebb persa írók közül csak 
kevesen tudtak francziául. Az újabb persa irodalom legnagyobb köl-
tője Ka'ání tudott francziául és szerette a franczia irodalmat, de 
azért műveiben nyoma sincs a franczia ízlésnek. Azok közül, kik 
újabb időben francziául megtanultak, csak igen kevesen foglalkoz-
nak az irodalommal, raert legtöbben elvakittatva az európai civili-
satió fényétől, barbárnak tartva megvetik a honi irodalmat. A persa 
kormány által ösztöndíjjal az európai egyetemekre és felsőbb tan-
intézetekre kiküldött ifjak többnyire minden tudományos eredmény 
nélkül térnek vissza hazájokba. — Tanulás helyett elsajátítják az 
európai civilisatió bűneit és furcsaságait. Az idegen, néha csak felü-
tesen ismert nyelvvel kérkedve, magokat felsőbb lényeknek, fél euró-
paiaknak tartva megvetéssel néznek le Európát nem látott honfitár-
saikra. A kormány szándéka úgy látszik az volt, hogy a külföldre 
kiküldött fiatal emberek megtanulva az idegen nyelvet és behatolva 
az európai tudományokba, a szerzett ismereteket majd otthon, mint 
fordítók vagy eredeti tudományos írók fogják értékesíteni. Az elért 
eredmény meghazudtolta ezt a reményt. A külföldi tanintézeteket 
látogató ifjak elhanyagolva az anyanyelvet, jobbára képtelenek let-
tek a meg nem tanult tudományt hazájokban terjeszteni. 

A konstantinápolyi persa folyóirat Aliter egyik czikkírója, ki 
a persa közoktatás nyomorúságos állapotán kesereg, azt mondja, 
hogy legnagyobb része a külföldön vizsgázott és oklevelet nyert 
egyéneknek nem képes anyanyelvén persául két sort hibátlanuí 
leírni.*) Ez okból még nem mutatkozik a persa irodalomban az az 
európai míveltség terjesztését czélzó törekvés, melyet más, az euró-
pai befolyásnak jobban kitett mohammedán népek irodalmaiban 
szemlélhetünk. Ehhez járul még, hogy a közoktatás a Nasr ed-Din 
által néhány évtizeddel ezelőtt alapított főiskolát kivéve, még min-
dig a régi állapotban van. Maga a főiskola sok jót tesz ugyan az 
európai míveltség terjesztésére, de azért az általa elért eredmény 
nem mondható kielégítőnek. Ha jól meggondoljuk, ez nem is lehet 
máskép; a főiskolába lépő tanulók, minden előismeretek hiányában, 

*) y ü J 1890. 22. sz. 
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csak fölületesen képesek a szaktudományokat elsajátítani. Termé-
szetesen a főiskolát, a dár el fenún-t látogató fiatal persák száma 
nincs semmi arányban az ország lakosságával. így a legtöbb fiatal 
persa csak keleti nevelésben és oktatásban részesül. A gazdagon 
dotált medresszékben a mohammedan traditio és jogtudomány meg 
az astrologia és egy kis történelmen kívül jóformán semmit sem 
tanulnak. A medresszék keleti értelemben vett tudományos szín-
vonala is folytonosan sülyed. A tanító mustehedek közt alig van 
valamire való mohammedán theologus. Az egész tanítás abból áll, 
hogy egy arab commentárt vagy nagy ritkán szöveget elolvas a 
tanító mustehed és ahogy úgy megmagyarázza a nehezebb, homá-
lyosabb helyeket. Evenként rendesen csak egy magyarázatot vagy 
szövegmunkát olvasnak. Magok a persák is bevallják, hogy az ő 
medresszéik nem állják ki a versenyt az egyiptomi és szíriai hason-
rangú intézetekkel. Ezért a ki mélyebben be akar hatolni a vallás-
tudomány rejtélyeibe, vagy egyszerűen el akarja nyerni a mustehedi 
méltóságot, kénytelen Kerbelába menni, vagy a leghíresebb moham-
medán egyetemet, az el Azhar*) mecsetet fölkeresni. Ezt igen keve-
sen teszik és a legtöbben megelégszenek az otthon nyert felületes 
tanítással. A régi módon nevelt persa ifjú megismerkedik a korán-
nal és kisebb-nagyobb mértékben a honi remekírókkal, ismeretköre 
tisztán irodalmi, az exact tudományokból mit sem tud. Innen van, 
hogy még a legmíveltebb, hagyományos módon tanított persa is, 
némi arab és hittudományi ismeretein kívül igen zavaros földrajzi 
és természettudományi fogalmakkal bír. Az ilyen iskolát járt fiatal 
persa, ha tehetséget érez magában az arab és a persa jelesebb író-
kat tanulmányozva, egészen beleéli magát a régi eszmekörbe. Reá 
nézve nem létezik az európai művelődés. A történelmi érzék hiá-
nyában, mely a keletiek közös hibája, nem veszi észre az irodalom-
ban és a társadalomban uralkodó eszmék és nézetek koronkénti 
változását, ö csak az irályszépségeket és a szónoki pathoszt tudja 
méltányolni. Természetesen, ha írói pályára lép, minden erejével 
arra törekszik, hogy a ma megbámult irálybeli finomságokat, 
ügyesen alkalmazott ellentéteket, merész hasonlatokat saját művei-
veiben maga is alkalmazza. Az újabb korban virágzó persa költők 
és írók legtöbbnyire abban látják a szép irály netovábbját, ha sike-

*) Goldziher. Az Iszlám. 1881. 299. lap. 
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rül nekik minél több nehezen érthető tudákos arab vagy már elavult 
és a használatból kiment régi persa kifejezést és frázist egymásra 
halmozni. A keleti író, mint azt már felhoztuk, sohasem törekedett 
általános érthetőségre, ö csak az irodalmi aristokratia által akart 
méltányoltatni. Sok arab és persa íróról dicséretkép elmondja élet-
írója, hogy oly szépen írt, hogy csak igen kevesen tudták müvét 
jól átérteni és szépségeit kellőleg élvezni. Alig van nyelv, hol oly 
nagy különbség lehetne irály és irály között, mint a persában; 
nagyítás nélkül mondhatni, hogy minden persa író más-más nyel-
vezettel ír. A persa nyelv e tekintetben egy vonalban áll az oszman-
lival. A persául író kénye-kedve szerint használhat persa vagy arab 
szavakat és a nyelv nagy hajlékonyságánál fogva igen könnyen 
teremthet magának az azon író sajátos írásmodort. Az ujabb persa 
irodalomban, e század persa irodalmát értjük az újabb nevezet alatt, 
nyelv és irály tekintetében két egymással ellentétes irány vehető 
észre. Az egyik, mely mindenben a régi classicus formákhoz ragasz-
kodik s ha lehet, még túl akar tenni dagályos, virágos irályban a 
régi írókon; a másik, mely még igen kevés követőre talált, arra 
törekszik, hogy az irodalom nyelvét közelebb hozza az élő nyelvhez 
a müveit társalgási nyelvet véve mintául. E két irány közül egyik-
nek sem hódolt Gelál ed-Din herezeg egyedül álló kíséretében, mely-
ben úgy akarta a nyelvkérdést megoldani, hogy az új persa legrégibb 
alakját, Firdaűsí nyelvét akarta irodalmi nyelvvé tenni. Kisórletkép 
egy három kötetes történelmi müvet írt a tudós herezeg a Királyok 
könyve (Námeli Hosreván) czím alatt. Müvében mellőzi az arab 
szavakat és kizárólag a Sáh Námeh szótárából szedi szavait. Irálya 
és nyelvezete annyira ódon, hogy azt a mai persa, ha nem jártas a 
régi nyelvben, meg sem érti.*) Helyesebb útat választott Gelál 
ed-Din titkára, Mirza Ga'far, kit valószínűleg ura példája nyert meg 

*) Mutatványul közlünk itt egy helyet találomra a Námeh Hosre-
ván-ból. Nagy Sándorról szólva, Így kezdi : 

(jioLo « --hlj> h jÍjcXj ^SZ'S o ^ J i j^ j J ib i y^j iXkijS'^»jj 
( jAib CUfó j IjltS Sjijizf y u**J Aij ló y^Ä-Lj j l A ó h 
h jtXhCwf A-i-Cujbi- SLAA*. ^b-w. ŷ̂ jjLkuD ÄÄ-j-iC .̂AUtwb ĵ LX^wj ̂  
^b-?} (j^Ls ^ I f fb iAb c * Ä i ^ b sN «5tXjjb ^jl yj 

I. köt. 205—206. 1. 
(5S5) 

3 9 



32 D; KÉGL SÁNDOR. 

a nyelvújításnak. Mirza Ga'far nem a holt régi persát, hanem az 
élő nyelvet vitte be az irodalomba. Műve, Ahond Zadeh török nép-
színműveinek persa fordítása ujabb időben több európai orientalista 
részéről, mint az élő persa nyelv egyik jó forrása nagy figyelemben 
részesülvén, talán nem lesz fölösleges itt néhány szóval megemlé-
keznünk Ahond Zadehról és írói működéséről. Feth'ali Aliond 
Zadeh, mint neve is mutatja (ahond annyi mint pap, Zadeh fi) 
egy ahond, azaz mohammedán papnak volt a fia,1) Karaga Dagban, 
(így neveznek egy sziklás vidéket Mesopotamiában Dijár Bekirtől 
délre) született. Beállott az orosz hadseregbe, hol kapitányságig 
vitte. Katonai szolgálatban többször megfordult Tifliszben, hol sokat 
összejött az ottani európaiakkal. Tifliszben már abban az időben 
volt egy európai mintára berendezett színház, melyet az akkori 
kormányzó, Voronzov, alapított 1850-ben. Ebben a színházban 
orosz színmüveken kívül néha franczia vígjátékokat és bohózatokat 
is adtak. Feth'ali szorgalmasan látogatta ezt a színházat és annyira 
megtetszettek neki az európai színmüvek, hogy föltette magában, 
hogy drámaíró lesz és a költészetnek ezt a nemét meghonosítja a 
keleti irodalomban. Szándékát tett követte, európai minták után 
egy csomó vígjátékot írt össze anyanyelvén, az azerbaidsani török 
szójáráson. Színmüvei, melyek összegyűjtve 1858-ban jelentek meg 
Tifliszben,2) jóformán ismeretlenek maradtak, míg nem Mirza Ga'far 
persa fordítása felhívta rájok az európai orientalisták figyelmét. 
A fordítás története a következő: Gelál ed-Din herczeg megküldte 
történelmi munkáját Feth'alinak, ki viszont vígjátékainak egy pél-
dányával kedveskedett a herczegnek. Sokáig hevertek ezek érintet-
lenül a herczeg irattárában a többi irások közt. A herczeg titkára, 
Mirza Ga'far, az iratok közt kutatva, véletlenül megtalálta a vígjáték 
kötetet. Mirza Ga'far, ki jól ismerte az azerbaidsani szójárást, mert 
ő is Karaga Dagból való volt, kíváncsiságból elolvasott egy párt a 
színmüvekből. Ugy megtetszettek neki a török vígjátékok, hogy 
egyet közülök kisérletkép persára fordított és fordítását bemutatta 

*) Deux comédies turques trad, par Ciliiére. Paris 1888. 37. lap. — 
L. a Miinchener Allgem. Zeitung 1891. okt. 19. sz. mellékletét. 

2) Zsnkovszkij szerint először (prezde vsjego) oroBz nyelven adattak 
ki Komedij Mirzy Fet-Ali Akhendova ezímmel 1853-ban Tifliszben. L. Za-
piski 1890. V. ko't. 139. 1. 
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a berezegnek. A berezegnek megtetszett a bemutatott darab ós tit-
kárját a többi színmüvek lefordítására ösztönözte, mit az készséggel 
teljesített. Mirza Ga'far fordítása, mely Feth'ali összes színdarabjait 
magában foglalja, 1874-ben jelent meg Teheránban, egy kis tizen-
kettedrót kőnyomatú kötetben.1) A persa fordítás az eredetinek sorsá-
ban osztozott és alig talált vevőre és olvasóra a sah birodalmában. 
•Jobb fogadtatásra talált Feth'ali és különösen műveinek persa kiadása 
Európában. Először az angol Haggard, ki mint az angol követség 
másodtitkára működött a persa fővárosban, adta ki Le Strange 
közreműködése mellett a vígjátékok legsikeriiltebbikét, a Lenkoráni 
Hán vezirjét, speciális szótárral és angol fordítással kisérvén a persa 
szöveget.2) Néhány évvel később, 1885-ben, két franczia orientalista, 
Barbier de Meynard és Stanislas Guyard adtak ki együtt három 
darabot bő persa-franczia szótárral és nyelvtani jegyzetekkel.8) 
Legújabban Wahrmund kezdte meg Mirza Ga'far müvének kiadását, 
német fordítást és szótárt csatolva a szöveghez; eddig csak az első 
füzet jelent meg, mely «Jourdan, a párisi botanikus karabagi ka-
landjai» czímű darabot tartalmazza.4) A persa fordításnál kevesebb 
figyelemben részesült Feth'ali színdarabjainak török eredetije; ez 
ideig csak Barbier de Meynard foglalkozott Feth'ali eredeti müvével, 
két színdarabot adva ki törökül és franczia fordításban. Feth'ali szín-
müveinek gyűjteménye hat vígjátékféléböl ós egy történelmi tárgyú 
párbeszédből áll. A darabok czímei a következők: 1. Ibrahim molla 
vagy az aranycsináló. 2. Jourdan úr, a természettudós és a dervis 
Mest 'Ali, a híres varázsló. 3. Diván Beg. 4. A Serábi Hán vezirje, 
mely a persa átdolgozásban az ismeretlen Serab helyett Lenkoránivá 
kereszteltetett. 5. A fösvény. 6, Az ügyvédek. Ezek közül csak a 
Fösvény nincs még Európában újra kiadva, a többi darab mind ki 
van már adva és angol, franczia és német nyelvre is le van már for-
dítva. A mi a vígjátékok irodalmi becsét illeti, arról csak egy véle-
mény lehet, hogy azok igen középszerű, a bohózat és a vígjáték közt 
ingadozó müvek. Minden gyöngéik daczára jól előadva képesek vol-
nának színpadi sikerre, mert igen találóan rajzolják a keleti élet 

l) Tahdib i Abläk. Teheran 1874 igen elmosódott rossz kőnyomat. 
") Hagyard and Le Strange. The Vazir of Lenkurán. London, 1882. 
3) Barbier de Meynard et St. Guyard. Trois comédies par Mirza 

Dja' far. Paris 1885. 
*) Wahrmund. Neu-Persische Schauspiele. Wien 1889 
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furcsaságait és a komikumot sem nélkülözik. így például igen nevet-
séges, igaz, hogy egy kissé túlhajtott, a bohózattal határos jelenet az, 
mioőn a Diván Beg czímű darabban Fuchs (az eredetiben Faűk) a 
német állatszelidítő és a gyáva Tárverdi, ki hogy imádottjának ked-
vére tegyen, útonállásra vállalkozik, egyik a másikát rablónak 
tartva kölcsönösen megfutnak egymástól 

Fuchs (összeütődve Tárverdível): Ah! Oh Istenem, kicsoda ez ? 
Oh Isten irgalma őrizz meg! 

Tárverdi (magában): Nem értem, mit csinálnak. A kocsit meg-
állították. A kocsis is elfutott és az erdőbe rejtőzött. Mas alia orosz-
lánom mit tettünk (hirtelen megpillantva Fuchsot). Bossz helyen 
háltam meg (annyi mint rossz helyre jutottam). Nézd csak, ki 
lesz ez. 

Fuchs: Oh ja j ! Ez rabló lesz, bizonyosan megöl engemet (resz-
ketni kezd). 

Tárverdi: Oh igazság! Világos, ez is rabló, idejött, még puska 
is van a vállára akasztva; ha meglő, el vagyok veszve (ö is resz-
ketni kezd). 

Fuchs: Ah Maria Adamovna ! Maria Adamovna! Hol vagy te ? 
Tárverdi: Ugyan jó menyasszonyt választottam magamnak 

Perizadeh személyében. Gond nélkül otthon saját dolgom után 
láthattam volna, minek is mártottam magamat ebbe a dologba. 

Fuchs: Oh Istenem, mily szörnyű a kinózése. 
Tárverdi: Oh uram Isten! Micsoda nagy puskája van ! Soha 

életemben még ilyen hosszú puskát nem láttam. 
Fuchs: JÓ lesz, ha kereket oldok. 
Tárverdi: Futni kell. Nem kell neki egyéb, csak én felém irá-

nyozni a puskáját, hogy lelőjjön. Míg van idő, ellábolok. (Mind a 
ketten futásnak erednek és akaratlanul összeütközve egyik a másik-
nak nyújtja tárczáját.) 

A vígjátékok közt a legsikerültebb a Serábi vagy a persa átdol-
gozásban Lenkorání Hán vezirje.2) 

') Barbier de Meynard et St. Guyard. Trois comedies par Mirza 
Dja' far. 36. lap. Török eredetije a Recueil de testes et de traductions 
.gyűjteménye. 1889. I. 103—215. 

2) Ciliiére ie legjobbnak tartja a Lenkorani vezirt. Le Vizir de Len-
kérán est, sans contredit, la meilleure comédie de notre auteur. Deux 
•Comódies turques 42. lap. 
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Cselekménye helyenként egészen drámai magaslatra emelkedik 
s a párbeszéd mindig élénk, jellemzetes, csak az a kár, hogy a fő-
-szereplő, a szerelmes Timűr Aga, igen rosszul jellemzett elmosó-
-dott alak. 

Már a darab kezdete egészen keletre vall. Első felvonás (a 
szöveg szerint tulajdonképen ülés meglis). Történik öt évvel ezelőtt 
Lenkoránban Mirza Habib házában. A vezir szobájában ül. Hagi 
Salih a vezir előtt áll. A vezir: Hallattam, hogy Restbe utazol, igaz-e? 

Hagi Salih, Igen uram : elmegyek. 
A vezir, Hagi Salih: valamivel meg akarlak bízni, hogy jár j 

annak végére. Azért hivattalak. 
Hagi Salih: Tessék parancsolni. Szívvel lélekkel kész vagyok 

méltóságod parancsainak eleget tenni. 
A vezir: Hagi Salih kell, hogy egy olyan aranyos szegélyű kék 

felöltőt készítsenek Restben, a milyennek párját még nem látták 
Lenkoránban. A mint az öltöny elkészül, rendelj meg az aranymíves-
nél huszonnégy aranygombot, kisebbek legyenek a tyúktojásnál, de 
nagyobbak a galambtojásnál és varrasd a gombokat a ruha gallér-
jára. Visszajövet hozd a ruhát magaddal. Ez itt ötven arany (a 
pénzt papírba csavargatva elébe teszi). Használd föl ezt, ha többe 
kerül, majd elszámolunk. Rövid idő alatt haza jösz, vagy sokáig 
időzöl. 

Hagi Salih: Egy hónap múlva visszajövök. Nincs sok dolgom, 
kész pénzen selymet vásárolok és azonnal visszafordulok. De uram, 
lia a felsőruha mértékét tudnám, igen jó lenne, mert ha megvarrják, 
lehet hogy bő lesz, lehet hogy szűk, rövid meg hosszú is lehet, és 
akkor én méltóságod parancsának nem teszek eleget. 

A vezir: Nem tesz semmit, ha egy kicsit nagy é3 bő lesz is, itt 
helyben majd kiigazítják. 

Hagi Salih : Nem lenne lehetséges, ha megvenném a szövetet 
és megcsináltatnám, a gombokat haza hozva aztán, a ki akarja, itt 
saját mértékere megcsináltatná. 

A vezir: Oh te jámbor ember ! ugyancsak megszoktad dologhoz 
értésedet fitogtatni. Azt akarod, hogy én megmondjam neked, hogy 
ki számára készül a ruha. Mintha bizony nem tudnád, hogyha én 
a felöltőt itt szabatom ki és varratom meg, micsoda pletyka lesz 
-abból és mennyi kellemetlenségem lesz miatta. 

Hagi Salili: Nem uram, hogy tudhatnám én azt. 
(589) 
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A vezír: Okvetetlenül szükséges, hogy tudassam veled szán-
dékom, nehogy széltében eldicsekedj a bazárban, hogy ezt meg azt 
bízta reám a vezír ós így elvegyed nyugalmamat és megzavard házi 
békémet. Kedves barátom, szándékom ez: két hónap múlva itt lesz 
az újév; valami szépet akarok ajándékozni So'leh Hanűmnak újévi 
ajándékul. Ha itt varrják meg, Zíba Hanűm is hasonlót akar, ha 
veszek neki is, kétszeres lesz a költség és Ziba Hanűmot úgy sem 
ékesíti már semmiféle cziczoma. Ha nem veszek neki, egész életem 
meg lesz keserítve a sok szemrehányással 1). 

A Fösvény czímü darab a gyöngébbek, a kevésbbé sikerűitek 
közé tartozik, de azért sok a keleti gondolkozásmódra jellemző 
adatot tartalmaz. Az első jelenetben például Hejder Beg, a fös-
vény leányának választottja, igazi hamisítatlan turkomán szellem-
ben panaszkodik a jelenkor hitványságáról, mikor nem lehet 
úgy rabolni, fosztogatni többé, mint a régi jó időben, «Istenem, 
micsoda kor ez! Micsoda idő ez ! Az embernek lement az értéke. 
Mit sem ér a jó lovaglás. Nem keresik a jó lövőt. Nincs becse 
az i f júnak, nincs becsülete a bátornak. Nők módjára kell 
bezárkózva lenned a kunyhóban (alacik = oszmanli alacak, sá-
torkunyhó) reggeltől estig, estétől reggelig. Miből éljen, hogy 
keressen pénzt, hogy boldoguljon az ember! A régi időben többször 
minden héten, de legalább is havonként egyszer az okos ember 
rabolni ment, rabló portyázásokat tett, tábornak, csordának állta el 
az útját. Most a hozzáértő ember sem rabolni, sem fosztogatni nem 
mehet.»2) 

A fösvény Hagi Kara rajzában a világirodalomban annyiszor 
leírt pénzvágyó fukart írja le a hagyományos modorban. Valami 
újat nem tud mondani a fösvény jellemrajzában, legfelebb keleti 
ruhát ad az európai irodalomból kölcsönzött alakra. 

Az Ügyvédek czímü vígjáték igen érdekes, mert bepillantást 
enged a modern moszlim társadalom benső viszonyaiba. A darab 
meséje röviden a következő: Hagi Gafűr, egy gazdag kereskedő mag-
talanul elhal, vagyona jog szerint nővérére, Sekineh Hanúmra szállna, 
de az elhunytnak rabszolganője Zaíneb is igényt tart az örökségre. 
Zeineb furfangos ügyvéde, Aga Merdán, belátva védeczének szorult 

') Takdib i Ahlák 23. lap. 
'fi Tahdib i Ahlák Sjjo y 3. lap. 
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helyzetét s jutalmul kikötve az örökség felét, különös cselhez folya-
modik. Vesz egy nyolcz hónapos gyermeket és hamis tanukkal azt 
igyekszik bebizonyítani, hogy az Hagi Gafűrnak posthumus fia és 
így egyedüli természetes örököse. Természetesen végre is kitudódik 
az igazság és Sekíneh Hanum elnyeri az örökséget. 

Különösen érdekes a második' felvonás, hol az ügyvédek 
megbízhatatlansága Moliére-szerü éllel van ostorozva. Sokkal 
gyengébbek az utolsó felvonásban a deus ex machina-szerű lelep-
lezések. 

Az aranycsináló meséje, mint czíme is mutatja, egy csaló körül 
forog, ki aranycsinálónak adván ki magát, sokakat becsap. Igen fur-
csa, hogy az egyetlen józaneszű ember a darabban egy költő, kinek 
nem kellendök versei, a miért is ő az egész világot pessimista szem-
pontból nézi. 

•Jourdan úr karabagi kalandjaiban a könnyenhivőség van 
parodizálva. Az egész inkább bohózat, mint vígjáték, különösen 
nevetséges jelenete az, midőn a híres varázsló, Mest'ali a dervis, 
elpusztítja Páris városát. Meg sem közelíti ugyan érdekeségben az 
Ügyvédeket, de azért némi érdekességet mégis kölcsönöz neki az 
élénk színekkel festett keleti családi élet. 

Beánk európaiakra nézve rendkívül érdekes Mirza Ga'far for-
dításának persa nyelve. Mirza Ga'far előtt az általános érthetőség 
volt, úgy látszik, a föczél. Nyelve a közönséges társalgási nyelv, 
mely néha durva pór nyelvnek ad helyet. Kifejezéseiben épen 
nem válogatós, jellemzetesség kedvéért sokszor szitkot és más 
csak a nép alsó osztálya által használt durva kifejezéseket ad a 
szereplő személyek ajkára. Oly híven reproducálja az élő persa 
nyelvet, hogy müvét olvasva szinte hallani véli az ember a 
kereskedők és középsorsú persák beszédét, kiknek modorát oly 
ügyesen tudja visszaadni a persa átdolgozó. A persa élő nyelv 
tanulmányára alig létezik jobb eszköz Mirza Ga'far fordításá-
nál, mert itt a hamisítatlan népnyelvvel ismerkedik meg az 
olvasó. 

Előszavában maga Mirza Ga'far is megemlíti, hogy 
könyve mily hasznos lehet idegeneknek, kik a persa nyelvet 
a maga valóságában megismerni óhajtják. Ezért reményli, hogy 
könyve tartósabb emléke lesz nevének mint gyermeke, mert úgy-
mond, a persa nyelvet tanulók számára könyv még nem íratott 
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ez ideig ilyen tiszta, minden betoldástól és bővítéstől ment nyelven.1) 
Szerény véleményünk szerint Mirza Ga'far persa átdolgozásában jó 
sikerrel lehetne előadni a teheráni színpadon Feth'ali színmüveit. 
A persa közönség is több élvezetet találhatna a keleti életből vett 
tárgyú vígjátékokban, mint a francziából fordított silány bohóza-
tokban, hol az ilyen ismeretlen viszonyokból eredő helyzeteket 
csak megcsodálhatja, de azokat felfogni, megérteni nem képes az 
egészen más viszonyok közt élő közönség. Ujabb időben magával 
Nasr ed-Din sahhal élőkön néhány persa író azt az irányt követi, 
melyet Mirza Ga'far követett s melyen európai hírneve alapszik. 
A királyok királya utazási műveiben egészen természetesen ír, kerüli 
a szóvirágokat és a szokatlanabb hasonlatokat. Irálya rendkívül 
pongyola, néhol talán nagyon is messze megy az egyszerűségre 
törekvésében a fejedelmi szerző, mikor a jó persa kifejezések helyett 
a társalgási nyelvben meghonosodott török szavakkal él. Az iráni 
fenség példájára ilyen egyszerű irályban írták Sáni' ed-Daűlet és 
Mohammed Hasan Hán a Mirát el Buldán czímü földrajzi szótárt. 
A sah által inaugurált írásmodorral ólt továbbá a híres költő és orvos 
Hekim el Memálik a Meshedben tett zarándoklásról, melyben a 
sahhal együtt ő is részt vett, írt úti naplójában. Az említett írók-
hoz, kik a társalgási nyelven írtak, számítható még a Beer által 
legújabb időben kiadott Tarih Zendije szerzője, 'Abdulkerim, ki 
jóval megelőzte az előbbieket, mert nyelvezete már félig-meddig a 
modern társalgási nyelv.2) 

A hírlapok nyelve, mint mindenütt, úgy Persiában is igen 
keresetlen pongyola és sokkal közelebb áll a köznapi élet, mint a 
mesterkélt virágos irodalmi nyelvhez. Valószínűleg idővel ez az 
irány, mely jelenleg alig két-három mívelőt számlál, fog diadalmas-

*) yyJj^ui ^ u j l i ^ <5' y? 5 

djyyO D^AAj 5 SíAjp oLlá. Jówi y ĴLJ-J o ^ J 

J ^ ^ J (^ftlw ^yjL? ^jyf U>' ̂  j[j> ^jbp J ^ y a Ä J ^LJUs 

Tahdib i Ahlák 8. lap. s j u i ó í ö ú i y x3 yds ^ A - j ü j 
2) Der Verfasser des Tarikh Zendije steht nun mit dem einen Fuss 

schon auf dem Boden des moderneu Sprachgebrauches. 
Tarikh Zendije, Leiden 1888. 
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kodni, mert keleten csaknem mindenütt a régi virágos, szónokias 
irályt az egyszerűbb rationalisabb írásmodor váltja föl. A török iro-
dalmi nyelv például az utolsó évtizedek alatt óriási átalakuláson 
ment keresztül, a nehézkes, néha egy egész lapot betöltő körmon-
datokat francziásan rövid mondatkákkal helyettesítették. 

Az újabbkori oszmanliban kevesebb tért foglalnak már el a 
tudákos arab és persa szók. Más moszlim népek irodalmában is 
hasonló jelenségekkel találkozunk, melyek nem annyira az európai 
befolyás, mint a keleten mindinkább terjedő szellemi pangás ered-
ményei. Egyiptomban, a mohammedán míveltség ezen főfészkében 
is mutatkozik már ez a reactió az irodalmi nyelv ellen, mely bizo-
nyos határig jogosult, de félni lehet, hogy túlságig vitt népiesre 
törekvés el fogja szakítani azt a kapcsot, mely a mostani irodalmat 
a régivel összefűzi. Völlers szerint a jövő Egyiptomban az arab vul-
garis nyelvé, és csak idő kérdése már mikor fogja a szabatos régi 
arab nyelvet a pongyolább szabadabb, de szegényebb népies idioma 
felváltani. Szerinte, ha ez bekövetkeznék, egyértelmű lenne a mosz-
lim míveltség bukásával.*) Az irodalmi nyelv kérdése, mint láttuk, 
keleten csaknem mindenütt actuális jellegű. A kérdést még egy 
keleti irodalomban sem sikerűit véglegesen helyesen megoldani. 

A mi a persát illeti, a nyelvújítók közül egyik sem tudta a 
helyes utat eltalálni. Gelál ed-Din berezeg a Sáli Námeh nyelvét, 
mások, mint mondva volt, a társalgási és a népnyelvet akarták iro-
dalmi nyelv rangjára emelni. Mind a két irány a maga kizárólagos-
ságában csak káros hatással lehetne az irodalomra és mívelődésre. 
Gelál ed-Din kísérlete, a régi elavult persa nyelv visszaállítása, a 
lehetetlenségek sorába tartozik és komolyan számba se jöhet. Több 
érv szól a másik, a társalgási nyelv mellett, mely némi módosítással 
beválnék irodalmi nyelvnek, csak hogy az újítók nagyon messze 
mennek a népiességben, midőn a romlott török-tatár elemekkel 
kevert anyanyelvet minden nemesítés és az idegen szavak eltávolí-
tása nélkül használják. Nincs a világon nyelv, hol az irodalom és a 

*) Dagegen fordern die zeitweiligen Verhältnisse zu einer Frage auf: 
Wem gehört die Zukunft, der Schriftsprache und ihrer Tochter, dem Hoch-
arabischen oder dem Vulgär (Nieder) Arabischen? Leider dem letzteren, 
ich sage leider, weil ein solches Urtheil den Untergang der islamischen 
Civilisation voraussetzt. Zeitschrift der D. M. Gesell. 1887. 369. 1. 
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köznapi élet nyelve tökéletesen azonos lenne. Az irodalom nyelvé-
nek nemesebbnek, szabatosabbnak kell lennie a közönséges társalgási 
nyelvnél. Hogy a nyelvreform Persiában szükséges, ahhoz nem 
férhet kétség. Az arab nyelv hosszas uralma rendkívül káros hatást 
gyakorolt a persa irodalmi nyelvre. Nem csak az idegen arab sza-
vak és kifejezések, melyek az irodalmi nyelvben polgárjogot nyerve, 
annak megértését igen megnehezítették, volt az egyedüli, rossz hatás, 
hanem a mi a nyelvre még károsabb volt, mert a nyelvnek szer-
kezetét, a nyelvtant támadta meg, az volt, hogy egyes pedánsok 
tiszta persa eredetű szavakat arabizáltak, persa szavakra alkalmaz-
ták az arab végzeteket, a plurális fractust, felváltva írtak persa sza-
vakat száddal és színnel. A sok arab szóban és az arabizált persá-
ban látták az ékes irályt. A persa kenyértudósok és pedánsok 
khinai falat igyekeztek vonni magok körül a laikusok előtt ért-
hetetlen nyelvvel. Az arabos persa csaknem olyan jó szolgálatot 
tett nekik, mint a középkori szerzeteseknek a latin nyelv. A kon-
stantinápolyi persa folyóirat Ahter egyik czikkében igen találó 
adomát hoz fel a czikkíró, ki a nyelvreform mellett tör lándsát, 
a medresszékben űzött nyelvrontásról. «Mondják, két testvér 
tanult három évig egy medresszében. Egy valaki kérdezte tölök, 
hogy mit tanultak a három év alatt. Egyikök így felelt: az 
első évben mi nem ertettük meg azt, a mit mások mondottak. 
A második évben mások nem értették meg azt, a mit mi mondot-
tunk. Végre most a harmadik évben oda jutottunk, hogy egymást 
sem értjük meg mi ketten, ha együtt beszélgetünk.»*) Sok pedáns 
régi és újabbkori persa író elhanyagolva anyanyelvét és egyoldalúan 
mívelve az arabot, müveit, arab szavakkal és frázisokkal tele, a 
persa nyelv szellemével homlokegyenest ellenkező irályban írta. Az 
ilyen affektáló tudákos írókat, kik többnyire csak anyagi előnyökre 
számítva tüntettek tudományos képzettségökkel, a már említett 
persa lap czikkírója találóan nevezi tudomány-árulóknak (dánis 
furűs) mely elnevezés a keleti pedánsokra jobban ráillik, mint a 
német Brodgelehrte kifejezés. Ilyen nyelvrontók közt említi Vas sá-
fot a Tarih Mo'egem szerzőjét ós Mirza Mehdit a híres Dürre i 
Nádirí szerzőjét. Ezek a nyelvhamisítók a persa czikkíró energikus 

*) j Jü . ! 1890. 35. sz. 
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kifejezése szerint úgy eltemették a tiszta persa nyelvet, hogy az a 
föltámadás napjáig nem fog kilépni sírjából.1) Hogy a merev ragasz-
kodás a holt már csak könyvekben élő nyelvhez, mily gátlólag hat 
a mívelődés terjedésére, arra jó példát nyújt az új görög irodalom. 
A fölszabadulást követő szellemi ébredés első mámorában a lelke-
sült hazafias írók megemlékezve a régi nagyságról, egész tisztaságá-
ban vissza akarták állítani a hajdan oly híres hellén nyelvet. Később 
belátva a régi nyelv újra fölélesztésének lehetetlenségét, egy mes-
terséges nyelvet teremtettek, mely néhány nyelvtani alak kivételé-
vel, melyet az élő nyelvből kölcsönöztek, csaknem azonos szókin-
csére nézve a régi göröggel. A tudományos irodalom mellett a hír-
lapok legnagyobb része is ezen a finomított nyelven van írva. A sok 
régi görög szó és kifejezés miatt a nép és a kevésbbé mívelt osztály 
nem értik az irodalom nyelvét. E mellett a régies nyelv modern 
tárgyakra csak nehezen alkalmazható. Igen találóan mondja egy új 
görög író Koidisz, hogy nyelvünk jelen állapotában képtelen az 
azon író tíz eszméje közül kettőt ne mondjuk szabatosan, de leg-
alább tűrhetően kifejezni a nélkül, hogy kénytelen ne lenne egy az 
irodalomban nem használt kétségtelenül népies, vagy valamely 
elavult a társalgási nyelvben már nem használt szóval, vagy nyelv-
tani alakkal élni.2) Koidisz idézett szavai épúgy állnak az új persá-
ról, mint az új görögről: némi módosítás, változtatás és szócsinálás 
nélkül lehetetlen Háfiz és Sa'dí nyelvén csak egy hírlapi czikket is 
írni. De a nyelvreformban elővigyázat ajánlandó ós idegen szavak 
átvétele helyett lehetőleg magából a persa nyelvanyagból kell új 
szavakat képezni. A persa irodalom története kevés mívelőre talált 
Európában; a tudomány mai állásának megfelelő irodalom és törté-
net még nem létezik. Az egyes nagy persa költők közül is csak igen 
kevésről írtak beható irodalomtörténeti tanulmányt. Ezért jól 

*) yS (AjsJ y y* qjxÁjfi Ü> sS ^jt ĴÁSJ ^yi 
y t i J o»-«i!í> tXscfji*. Ugyanott. 

3) °Oti xazá r>/v nagovaav ztjq yXwaar/q fpuSv xazaazáat/v ovSi óvo 
/utzagv Stxa avzov lőeuv Svvazai ó yQÜ'pwv vá piezaSúat], őcv Xíyo/xov áxQi-
ßüiq áXXá zovXúyiazov énaQxá>? ywQiq vá nQOOXQOvaij uq zijv ávúyxrjv zrjq 
XQijaetoq Xé^etoq zivoc f y(>aufiaxixov rvnov, íj él-OQio&évzoq zov y^aizzov 
rjpuöv Xóyov, wq őrjfXtv yvóaíov, r <1 QyaíZpvxoq xcti aQyrjazov év zu ngoyoQixa. 
'Eazia 1885. 486. sz. 
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mondja Salemann Hakání négyes verseinek kiadásához írt elősza-
vában, hogy a persa költészet minden érdekessége és fontossága 
daczára azóta a több, mint egy század óta, hogy tanulmányozni 
kezdették Európában, igen kevés irodalomtörténeti méltatásban 
részesült.1) Mindössze is csak két nagyobb terjedelmű munka íog-
lálkozik a persa irodalom történeti fejlődésével. Ezek közül az első, 
mely rendszeresen tárgyalja a persa irodalmat, Hammer műve, már 
jóformán elavult. Hammer persa irodalom története, mint tudva 
van, nem önálló kutatás eredménye, hanem csak Daűletsah ismert 
tedkerehjének német fordítása. Általánosan ismeretes, hogy mily 
kevéssé lelkiismeretesen fordított a nagy béesi orientalista; így mun-
kája mellett nem lehet az eredetit nélkülözni. Hammer említett 
műve a Geschichte der schönen Redekünste Persiens a század ele-
jén jelent meg és sokáig az egyedüli forrás volt, miből a nem orien-
talista a persa irodalom történetének ismeretét meríthette.2) A má-
sik nagyobb terjedelmű mű: Ouseley, Notices of Persian Poets nem 
rendszeres irodalomtörténet, hanem csak adat gyűjtemény mintegy 
harmincz-negyven persa költő életére és műveire vonatkozólag, 
kiknek műveit a szerzőnek kéziratban megszerezni sikerült.s) Ouse-
ley műve alaposabb Hammerénál, de nélkülözvén az összefüggést, 
nem mondható irodalomtörténetnek. Legújabb időben Ethé és az 
olasz Pizzi foglalkoznak a persa irodalom történetével. Ethé számos 
kisebb terjedelmű irodalomtörténeti vázlaton kívül több persa köl-
tőről írt specialis tanulmányt. Italo Pizzi a Sah Námeh olasz fordí-
tója4) a persa époszról és a persa hőskor viszonyairól írt époly ala-
pos, mint érdekes könyvet.5) Népszerű modorban a nagy közönség 
tájékoztatására írt kisebb terjedelmű persa irodalomtörténetekben 

*) Pri vsej vaznosti i zanimatelinosti persidskoj poezij t jem boljeje 
porazajet obstajatelstvo cto v tecenije sliskom stoljetija proteksago so vre-
meni nacala jeja izucenija v Jevropje dovolino malo sdjelano dija istorij 
jeja razvitija i proevjetanija. Cetverostisija Chakani, Szent Pétervár, 1875. 
V vedenije 4. lap. 

2) ßfeschichte der schönen Bedekünste Persiens mit einer Blüthenlese 
aus zweihundert persischen Dichtern, von J. Hammer. Wien, 1818. 

3) Notices of Persian Poets by the late right hon. Sir Gore Ouseley 
Bart. London, 1646. 

*) In libro dei Be recato dal persiano in versi italiani da Italo Pizzi. 
Torino 1888. 8. kötet. 

5I L'Epopea persiana, Studie e ricerche. Firenze 1888. 
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nincs hiány az európai irodalomban; ilyeneket írtak Barbier de 
Meynard, Darmesteter, Pizzi és Ethé, de mint mondva volt, kimerítő 
forrásmunka még nem íratott a persa irodalom történetéről. Ha a 
régibb persa irodalom ily kevés irodalomtörténeti feldolgozásra 
talált, nem lehet csodálkozni, hogy a persa irodalom ujabb fázisa, 
mely nem oly érdekes és eredeti, egészen terra incognita maradt. 
Churehhill ós Ethé néhány essayjét leszámítva, parlagon hever az 
újabbkori persa irodalom történetírás mezeje. Ethé a persa vallásos 
és oktató költészetről írt tanulmányában csak néhány szóval végez 
az utóbbi három század persa irodalmával és csak két-három jele-
sebb költőnek a nevét említi Churehhill, ki mint az angol követ-
ség másodtitkára működik Teheránban, a legnevezetesebb modern 
persa költőröl Ka aníról és több újpersa tudományos munkáról, 
többek közt Bida Kuli Hán jeles persa szótáráról az Engumen Ará-
ról írt ismertetést.'2) Nem szándékozunk a jelen tanulmányok kere-
tében rendszeres irodalomtörténetet adni, ehhez még nincsen eíég 
előmunkálat és forrás, csak néhány nevezetesebb költőt és írót aka-
runk ismertetni a tizenkilenczedik század persa irodalmából. Sok 
költőnél szerettünk volna Taine módjára a költő szellemi fejlődésé-
ről, adatokat szerezve az író életéből és körülményeiből, annak iro-
dalmi ízlését és költészetét megmagyarázni. Itt két akadályra talál-
tunk. Az első, mely egyúttal jellemző vonása az egész újabbkori 
persa irodalomnak, az egyéni érzés hiánya, az újabbkori persa költő 
nem érez csak után érez, ő csak a régi nagy mesterek után megy. 
Vonatkozás a költő életére alig található náluk. Igen nagy tévedés 
lenne ezért egy modern persa költőnek verseiből magának a költő-
nek lelkületére következtetést vonni. Az utánzásnak, mely csak 
az ízlés dolga, sokszor semmi köze sincs a költő érzelmeihez. 

Az a rendszer, melyet oly sikerrel alkalmazott Bacher, Sa'di 
és Nizámíra nem válik be, ha az újabbkori persa költőkről van szó. 
Igen czélra vezető lehet a költő verseiben kifejezett érzelmek- és esz-
mékből szerzőjök lelki képét összeállítani, de mit tegyünk ott, hol 
nyihánvaló, hogy a költő másoktól vette kölcsön eszméit és kifeje-
zett érzelmeinek forrása nem a költő kedélyében, hanem valamely 
majmolt nagy mester müveiben van. Legföljebb a költő jó, rossz ízlé-

t l) Mystische didakt. lyr. Poesie u. d. spät. Schriftthum der Perser. 
Hamburg, 1888. 48. lap. 

b Indian Antiquary XVII 241. 1. 
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sére lehet belölök következtetni, de egyéniségére, lelkületére, érzel-
meire nem. A másik akadály, a melylyel a régi és az újabb persa 
irodalom minden kutatójának számolni kell, a költői életrajzok adat-
szegénysége és megbizhatlansága. Életrajz van elég, de nincs bennök 
köszönet. Bacher szerint Bland, ki húsz Sádi életrajzot hasonlított 
össze, semmi újat sem tudott találni bennök a költőről. l) Egyik 
életrajz író kiírja a másikat. A tedkerehekben közlött életrajzok kü-
lönben is szörnyen rövidek, és jól mondja Schefer, hogy a tedkere-
hek általában igen szegények a költőkre vonatkozó életrajzi adatok-
ban. Ezek egyes nagyok udvartartásához tartoztak és uruk dicsőítése 
vagy szórakoztatása volt egyedüli feladatuk. Sokról még születése és 
halálának éve sincs feljegyezve. 2) Az újabbkori tedkerehékben a ted-
kereh író a költő életrajzában inkább saját irodalmi képzettségét 
fitogtatja a keresett mesterkélt modorral, mintsem a költőélet kö-
rülményei leírására szentelné erejét. így például az egyik jelesebb 
modern életrajz gyűjtemény, a Geng sájegán szerzője, Mohammed 
Husejn ilyen virágos bombasztikus modorban beszéli el, hogy az 
udvaronczok megemlékeztek Hasan 'Ali herczeg, Khoruszán kor-
mányzója előtt a fiatal Káániról mondván: «hogy a búvár minden 
fáradtsága nélkül Persia tengeréből egy ritka igaz gyöngy, a minőhöz 
hasonlónak szülésére meddő a napok anyja és a mely gyöngy maga 
mint a kincsekben gazdag ocean minden hullámából ezerféle királyi 
gyöngyöt és szépvizű gyöngyöt a szép értelem díszéből és a kifejezés 
csinosságából vet ki a partra; vetődött ki ennek az országnak a ten-
gerpartjára. 3) 

Ennél még dagályosabb jellemzéseket és leírásokat is találhatni 
a modern persa életrajzgyüjteményekben. Jelen tanulmányunkban 
forrásul szolgáltak első sorban az egyes nevezetesebb írók, mint 

') Schefer, Chrestomathie persane 100. 1. 
2) Sa'di's Aphorismen und Sinngedichte. Strassburg, 1879. Vorwort, 

IX. lap. 
3) j*Ls! (.I« í f fvyj (5jt> (j^li ydij jchx. ^Ji -^o xS 

XSyf J®}' Xb^ó j Ä ; l^JfT? hjl SlXoLo 

jliSLs ( jLu ^-ftjfjJs j igÉsuí ^jtXs o b f j E y j1<X?l 

Geng Sájegán 363. 1. SiáUs! O ^ - v « 
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Kaání, Seiűs, Jagmá, Visál és mások dívánjai. Az életrajzi adatokat 
jobbára a következő müvekből merítettük : 1. a^SóJ 
igen szép folio kőnyomat. A lapok nincsenek számozva. A legújabb-
kori Nasr ed-Din uralkodása alatt virágzó költőket tárgyalja, első 
sorban magát a saliot, ki tudvalevőleg persa verseket is írt. 1883-ban 
jelent meg bizonyos Mirza Ibrahim szerkesztésében. 2. ^ISoLi ^ J S 

4-rét 581 lap, meglehetős jó kőnyomat. Mohammed Husejn írta, ki 
maga is költő volt. Irálya rendkívül dagályos, bombasztikus. Megje-
lent 1855 (l272)-ben. 3. xjlXsax igen kis terjedelmű munka, 
mely mint a czíme is mutatja, csak az előkelő költőkkel foglalkozik. 
A költők arczképeit is adja meglehetős hü fametszetben. 1885-ben 
jelent meg Teheránban. Rida Kuli Hánnak, ki előkelő helyet foglal 
el az újabb persa irodalomban, jeles irodalomtörténetét a ^ . s x c 
1 <\ .-»ó H_át is igen sokszor használtuk, valamint ^oü^ 
czímü tedkerehjének az újabb irodalomra vonatkozó részét. Néhány 
adatot Mohammed Hasan Hánnak az It'imad es-Seltenet fiának a 
jeles moszlim nőkről írt biographikus müvéből, a 
vettünk, mely 1886-ban jelent meg két kötetben. Igen megnehezíti 
a modern persa irodalom tanulmányozását az, hogy csak a legneve-
vesebb vagy a magasabb rangú költők divánjai vannak kiadva és 
kőnyomattal sokszorosítva, mert a kevésbbé ismert vagy szerény 
anyagi viszonyok közt élő költő nem képes a kiadással járó költsége-
ket viselni és nehezen talál müvei számára kiadót. A persa irodalom 
még most is abban az alárendelt helyzetben van, mint volt a közép-
korban mindenütt. Közönség hiányában a költő és író nem képes 
szellemi termékei után megélni s így kénytelen hivatalt keresni 
vagy valamely befolyásos Maecenas kegyeiért koldulni. Könnyen el 
lehet képzelni, hogy a költőknek ez a függő helyzete elhatározó befo-
lyást gyakorol az irodalom és a költészet irányára. A költő nem a 
nagy közönség tetszését keresi, hanem csak a magas pártfogóét. 
Hogy azt megnyerje, folyton bókol, hízeleg neki. Minden alkalmat 
felhasznál, hogy valami kellemeset mopdhasson urának. — A régibb 
persa irodalom minden zegét zugát átkutatja, hogy szebbnél szebb 
jelzőket és ékes hasonlatokat találhasson kenyéradó urát magasztaló 
verse számára. Minden egyes verséért jutalmat vár. Azért magasz-
talja oly nagyon urának bőkezűségét, hogy az megszégyenlve magát, 
valamit vessen a rimánkodó poétának. Innen ered a keleten minde-
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niitt virágzó panegyrikus költészet, mely oly nagy contigensét teszi 
a keleti múzsa termékeinek. Nagyítás nélkül mondhatjuk, hogy az 
összes újabbkori persa költői productió több mint két harmad részét 
a magasztaló, dicsérő alkalmi versek teszik. A leghíresebb modern 
persa költök mind kitűnnek a költészetnek ezen ágában. Nem lehet 
tagadni, hogy a kénszerítő szükségen kívül még előszeretetből is 
miveli néhány ujabb persa költő ezt a genret. A keleti író szereti a 
virágos hasonlatokkal, költői képekkel terhes írásmodort. A mellett ez 
a genre nem is valami nehéz, mert a régibb költők hasontárgyú ver-
seiben kész frázisokat, hasonlatokat talál a modern költő a fellengző 
dicséretre és nem kell neki egyebet tenni, csak összetákolni költemé-
nyét a már kész szóvirágok- és hasonlatokból. Az ilyen dicsőitő vers-
ben van alkalma a költőnek a szónoki dagályra, és az új kapcsolatban, 
némi életet lehellve az elcsépelt szóvirágokba, irodalmi míveltségével 
kérkedni. A szerelem költészete szinte elvész a sok hizelgő, magasz-
taló vers tengerében. Mindegyik modern persa költő írt ugyan egy 
pár verset a mindenható szerelemről, vagy néhány siránkozó hangú 
költeményt, melyben a holdarczú, kőszívű kedves zsarnokságáról pa-
naszkodik, de azért valami eredetit, egyénit egyikök sem produkált. 
A keleti költő (a moszlimeket értjük) nem oly ideálisan fogja föl a 
szerelmet, mint a nyugoti. A platonikus vonzalom, az anyagi salaktól 
ment érzelem előtte teljesen ismeretlen. Sokat beszél versében a lélek • 
ről, de ez ő nála csak szépen hangzó jelentós nélküli szó. Léleknek, 
lelki vonzalomnak nincs semmi köze a tisztán anyagi, testi vágyhoz, 
melynek szép leplezett modorban ad kifejezést a persa és más moszlim 
poéta. Nem viszontszerelmet, hanem csak állati vágyának kielégíté-
sét várja kedvesétől. A mi fölött búsul, az a vágya tárgyától való távol-
lót (firák); a mi után eseng, az a nemi értelemben vett egyesülés 
(visál). Nem csak a nő iránti szenvedélyes szerelmi vágy, hanem a 
keleten igen elterjedt és az emberi méltóságot porig alázó nemi 
tévedés, a szodomai bűn is nem ritkán szolgáltat tárgyat a modern 
persa költőnek. 

A vallásos költészetnek, különösen a mystikus rajongásnak még 
most is akad elég mívelője. A persa mindig nagy hajlammal bírt a 
vallásos rajongásra, a mysticizmusra, mely az árják régi sajátsága. Ez 
a vallásos mysticizmus iránti előszeretet még abból az időből szárma-
zik, mikor az iráni törzsek még egy népet képeztek a többi árjákkal. 
A vallásos érzés, mely az árjáknál, a sémitáktól eltéröleg, a költői 
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szépségű mythologiában nyert kifejezést, az idők folyamán a pan-
tbeistiku8 világnézetnek adott helyet, mely mindenben és mindenütt 
Istennek képét látta. Az iszlám, mely oly sok régi intézményt tudott 
eltörölni s mely a régi persa irodalmat úgy szólván megsemmisítette, 
nem bírta kiirtani ezt a persa népben meggyökerezett világnézletet. 
A később az iszlámban fölmerülő szufizmus is, mely oly éles ellen-
tétben áll a sémita gondolkozásmóddal, Persiából az iszlámba átszi-
várgott eszmék eredménye. Ezért igaza van Dozynak, ki másokkal 
ellenkezőleg, kik magából az iszlámból akarják a szufizmus keletke-
zését kimagyarázni, azt állítja, hogy az a mystikus gondolkozásmód, 
melynek a szufizmus külső nyilatkozása, formája, Persiából szár-
mazott, hová viszont Indiából jött át.*) A nagy persa mysztikusok 
sokszor emlékeztetnek az indek által vallott nézetekre. A lelki vezető, 
a mursíd vagy pir, hasonmása az isteni hatalmú rishinek. A persa ra-
jongók főczélja az isteni hatalmi lénynyel egyesülés, a benne való fel-
oszlás a «fená» rokon a buddhisták nirvánájával, még a fogalom kife-
jezésére kiválasztott szó is azonos jelentésű. Igaz ugyan, hogy a bud-
dhisták nem az isteni lénynyel egyesülésben, hanem a tökéletes meg-
semmisülésben látták az ember végczélját, de azért az eszmerokon-
ság félreismerhetetlen. A pantheismus vörös fonálként húzódik át 
az egész persa vallásos költészeten.2) Az isteni lény szerinte min-
dent a legalacsonyabbtól a legmagasabbig betölt, úgy szólván meg-
szentel jelenlétével. Egy mohammedán államban sincs annyi vallási 
rajongó, mint Persiában. A persa nép még most is igen babonás és 

') Veel waarschijnliker is het, dat liet mysticisrue uit Persie geko-
men is, waar door den invloed van Indie reeds voor de Muzulmansche 
verovering bestond. Het Islamisme Haarlem 1880. 209. lap. 

2) Sok európai nagy költő is, mint pl. Goethe, Victor Hugo, Tegnér 
ennek a nézetnek hódoltak, melyet Tegnér a pantheismusról írt verseiben 
gyönyörűen fejez ki. 

Gud är i allt, för allt är ban gemensam 
är färg i blomma, är Instinkt i djur 
Gud är i verlden ej, verlden är hanensam 
Gud häter Pan, nämns äfven för natur. 

«Az Isten mindenben jelen van, ő mindennel közös. Szin ő a virág-
ban, ösztön az állatban. Isten a világon van — nem ő maga egyedül a 
világ. Pánnak is hívják az Istent, mely név természetet is jelent.» 

Samlade Skrifter 449. lap. 
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28 T>: KÉGL SÁNDOR. 

nagyon fogékony a csodák és a természetfeletti dolgok iránt. Az idő-
ről időre keletkező vallásos szekták is, például a bábismus, ez a mo-
bammedáu ruhába öltöztetett nihilismus, tanúskodnak Renan szerint 
a régi vallásos pantheistikus eszmék létezéséről a népben, melyet 
az arab hódítás sem tudott teljesen elnyomni, k i i r t a n i . A nép még 
igen vallásos, de a felsőbb körökben a legtöbb főrangú csak szen-
velgi a vallásost. A költök közül is sok csak divatból míveli a vallá-
sos költészetet, mely mintegy obiigalt költői tárgy. Alig van költő, ki 
egy pár versében ne magasztalná "Alit, az Isten oroszlánját, vagy 
néhány siránkozó verset ne szentelne Kerbelának. A szuüzmus is 
nagyon el van terjedve és sok modern persa költőnek, sőt magának 
a sahnak divánjában is találunk a régi szufi szellemben írt, a bor-
ivást és részegséget magasztaló verseket. Sok költőt neveznek szufi-
nak. A szufi nevezet különben most egészen mást jelent, mint ezelőtt 
jelentett;' a jelenlegi használat szerint igen tág értelmű egy szó, 
melyet mindenkire alkalmaznak, ki valamiben eltér az orthodox hit-
től, sokszor egyértelmű a szabad szelleművel, a hitetlennel.2) Az 
újabb időben megjelenő költői szemelvények, anthologiák szerkesztői 
nagy előszeretettel válogatják össze a vallásos és a dicsőítő verseket; 
a szerelmi költeményeknek, kevésre becsülve azokat, rendesen kevés 
tért hagynak. 

A költők száma meglepően nagy Persiában. A királyok királyá-
tól az utolsó hivatalnokocskáig mindenkinek akad dicsérő költője. 
Sok magasztaló versben a végsorokban valami állásért vagy kitün-
tetésért, néha csak pénzbeli adományért esdekel a költő, kissé lep-
lezett, de azért félre nem érthető modorban adván elő kívánságát. 
A költők ez a szokása nem kis mértékben járult hozzá ama kicsiny-
lés és semmiben vevés terjedéséhez, melylyel a mai persa közönség 
tekinti a költőket. Persiában különben, hol majdnem minden olvasni 
írni tudó ember költő, a költészetet soha sem tartották valami isteni 
ihlet eredményének. Ez okból többnyire csak azok a költők és írók 
számíthatnak Iránban hírnévre és megbecsülésre, a mindenütt ritka 

*) L'étonnante tentative religieuse des bábis montre la force du vieux 
levain mystique et pantbéiste que la conquéte arabé n'a pu étouffer. 
Nouvelles etudes d'histoire religieuse. Paris 1884. 186. lap. 

2) De vrijdenkers en diegenen, die goed vinden van de voorgeschre-
vene leer en gebruik af te wijken worden gewoonlijk Coefis of Derwisjen 
genoemd. Dozy Het Islamisme Haarlem. 1880. 317. lap. 
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tüneményszerű lángeszű költői tehetségeket kivéve, kik származás 
vagy elfoglalt állásuknál fogva előkelő helyet töltenek be a társada-
dalomban. 

Ennek a felfogásnak megfelelőleg az újkori költői szemelvények 
a tedkerehékben társadalmi állás szerint vannak osztályozva a költők, 
a Tedkereh Nasiri-ban például az első helyen vannak közölve magá-
nak Nasr ed-Din sahnak versei, második helyen a vérbeli berezegek 
költeményei és csak a harmadik helyen a többi költők művei. 
A költők ilyen társadalmi rend szerinti osztályozása nem egészen 
újság keleten, már az Ates Kedehben az első fejezetben (az ere-
deti szerint lángban) a királyok, királyfiak és nagyhatalmú vezirek 
versei vannak külön az első helyen összegyűjtve.2) Rida Kuli Hán 
is követte ezt a szokást és irodalomtörténetének az «Ékesszólók 
gyülekezetének» első kötetében az előszó utáni első fejezetben Nasr 
ed-Din, az utána következőben pedig a többi Kagar családbeli költők 
életét és müveit ismerteti.3) Ka'ánival, a leghíresebb modern persa 
költővel kezdjük az újabbkori persa irodalomból vett tárgyú tanul-
mányainkat. Ka'ání, tulajdonképeni nevén Habíbullah, Sirázban 
született. Születésének éve nincs följegyezve, valószínűleg 1806—7 
között születhetett. Atyja, Mirza Mohammed 'Ali maga is költő volt. 
Rida Kuli Hán ifjúkorában, mint öreget ismerte őt, szerinte igen 
mértékletes, kevéssel beérő ember volt, ki Gulsen (rózsáskert) név 
alatt igen sikerült verseket írt és szülővárosában közbecsülésnek 
örvendett.4) 

Mások, így többek közt a Geng Sájegán szerzője Ka'ání atyjá-
nak nevét Abúlhasánnak irják. Legtöbb valószínűséggel bir Rida 
Kuli Hán állítása, mert ő a költő atyját is személyesen ismerte s 
így állításához nem férhet kétség. Ka'ání neveltetéséről, családi 

') Tedkereh Naairi 

jó } jäIÄ« \f ^gAtÄ« ,jUo jó Jj.1 ( j - tÄi i 

stb. jjlSÁlyffLi cjNÜLc Lm» j icj^Ls. la,*,.ö 
2) Ates Kedeh Ader Bombay kiadás 11. lap. 
3) Megma' el fuseliá I. köt. 1—63. lap. 

•f. 
4) y^A-i yyCo Ay-J l_áJyX wjLyi j»L>l só 

ÓyS ^Sy&uC íjijjyÁ [S^y0 AÍA-yO jV. < 
Megma' el fusehá II. köt. 426. lap. 
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viszonyai és egyéb életkörülményeiről édes keveset tudunk. — 
A Megma" el fuselrn a régibb és ujabb tedkerehékkel együtt ször-
nyen fukarok az életrajzi adatokban. Ugy látszik, a persa közön-
ség nem érdeklődik nagy költőinek családi viszonyai és magán-
élete iránt. Az életrajz-gyűjteményekben található életirások, me-
lyek néha elég terjedelmesek, néhány száraz tény felsorolása mellett 
csupa magasztalásból, dicséretből állanak. 

Nagy szorgalommal, jobb dologhoz méltó kitartással farag-
ják íróik a szebbnél szebb frázisokból álló körmondatokat, dagályos, 
nehéz irályban irt helyeik próbára teszik az olvasó türelmét és 
nyelvismeretét. De ha nagy figyelemmel átgázol az ember a szó-
virágok és ékes hasonlatok tömegén, csak akkor veszi észre, hogy 
alig tud többet a költőröl, mint tudott az életrajz elolvasása előtt. 
Ka'ániról például, kiről annyi életrajzot irtak, alig tudunk többet, 
mint valamelyik harmadrangú költőröl, kivel két sorban végez a 
tedkereh iró. Ka'áni kora árvaságra jutott, mert a Geng Sájegán 
szerzője szerint hét-nyolcz esztendős korában elveszté atyját.1) Atyja 
halála után Khoraszánba ment tanulni, hogy miért ment el Siráz-
ból, azt nem mondják meg életirói. Nagy szorgalommal és kitartás-
sal tanult és már kilencz éves korában verseket kezdett irni. — 
Keleten gyorsabban fejlődik, korábban érik meg az ember, de 
kilencz éves gyermek költö még ott is ritkaság, csoda számba megy. 
Khoraszánban akkoriban Hasán 'Ali herczeg, dísznéven Suga' es 
Seltenet volt a helytartó. A herczegnek úgy megtetszettek a gyer-
mek-költő versei, hogy szerzőjüket, az ifjú Ka'ánit felvette udva-
rába.2) Ka'ánit, mint sok mást, nem kábította el a korai siker, 
hanem jól felhasználva a kedvező alkalmat, ismereteinek kiegészí-
téséhez látott. Az arab nyelvet, melyen az egész mohammedán 
míveltség alapszik, beható tanulmány tárgyává tette. Nagy elő-
szeretettel olvasta az arab költőket és történetírókat. Alapos, nem 
mindennapi arab nyelvismerete különösen meglátszik prózai mü-
veiben, hol nem ritkán találhatni kevéssé ismert arab szavakat és 
kifejezéseket. Nem elégedve meg a persával és az arabbal, a törököt 
is elsajátította a végett, hogy eredetiben élvezhesse a török köl-

*) Geng Sájegán 302. lap. 

") fyá-? CysaJ Lw ^cLeJü tiSy- jö X^X ^U® ^ 
Geng Sájegán 363. lap. oAL> (joLolvíJ vcaxoLm» 
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tőket. Az arabot és törököt egyaránt birta, szóban és Írásban. Mind 
a két nyelven néhány költeményt is szerzett. Ka'áni nagy köny-
nyedséggel tanult idegen nyelveket, a három keleti nyelvhez később, 
mikor Mohammed sah udvarához került, hogy a sahnak kedvében 
járjon, a franczia nyelvet is megtanulta és rövid idő alatt úgy el 
tudta sajátítani a frengi nyelvet, hogy egészen folyékonyan beszélt 
francziául. Mohammed Husejn szerint oly jól beszélt francziául, 
hogy ha ruhája és alakja el nem árulta volna benne a persát, 
senki sem vette volna észre, hogy párszi (persa) és nem párisi.1) 
Ka'áni mindig igen sokra becsülte a franczia nyelvet, egyik fiát 
maga tanította francziára és hogy belejöjjön a nyelvbe, sokat beszélt 
vele francziául. Csodálatos, hogy a terjengősség és homályossággal 
homlokegyenest ellenkező — rationalis irásmodor semmi hatást sem 
tett a persa költőre. ízlését nem nemesítette a franczia irodalom 
és franczia nyelvismerete daczára Ka'áni megmaradt igazi persa 
költőnek. Keresve sem lehet találni müveiben olyasmit, a mi 
az európai művelődés befolyására emlékeztetne. Ka'áni a legnép-
szerűbb modern persa költők egyike, divánjaa költőnek 1270-ben 
a hidsra után, azaz 1853-ban bekövetkezett halála óta mái-
több kiadást ért.2) Ka'áni nem mondható termékeny költőnek, 
divánja csak tizenhatezer verssort tartalmaz, a mi csekélység 
modern persa költőnél. Igaz, hogy több verse elveszett és prózai 
müveinek is csak egy kis töredéke talált helyet összes müvei közt. 
Költeményeit szép, emelkedett, választékos nyelvezet jellemzi. — 
A formatökélyre nézve kiállja a versenyt a legjelesebb régibb köl-
tőkkel. Több versében meglepően tudja a régi színezetet megőrizni. 
Néha szokatlan merész hasonlatokkal él, egyik versében például 
így szól: «Keggel, midőn keletről felkelt a nap, az én kedves hol-
dam belépett az ajtón. Derekáig hulltak le bodros liajfürtei. Övéig 
ért girbe-gurbán bodros haja. Vigyázz, ne mondj hajfürtöt, mert 
egy jáczint-virány az. Igen, ne beszélj szemről, egy füzér nárczis az. 
Látta, hogy én betegen, fáradtan fekszem párnámon. Bunda, mint 

') ^wLyJI.A,?A.V, i j - L J j jAAÜ' «5 

L uy-wf ̂ wjLs SJGO jS sS c^-AXÁ+j y wájíij A ,v,.t, 11 
Geng Sájegán 366. lap. 

2) Churclihill négy teheráni, egy tebrizi ós három bombayi kőnyomatú 
kiadását ismeri Ka'áni műveinek. L. Indian Antiquary XVII. köt. 342. 1. 
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a szündisznónak a hátamon. Hálósipka, mint a banka bóbitája a 
fejemen. Állam meg az orrom az egyik lecsüngő, a másik felálló 
szakállam és bajuszom össze van kuszálva. Mint majomnak ajkam 
és szájam környéke keskeny. Oly gyöngék kezeim, lábaim, mint a 
gyíknak. Körmeim olyanok, mint a macska karmái. Állam meg 
úgy néz ki, mint a himmajom ( antar) álla.»1) Még keresettebb és 
nem éppen költői hasonlatokkal rajzolja kedvese szépségét, a vipe-
rához hasonlítva annak fekete haját. «Oh az én szeretőm hajfürtei! 
Oh lelketlen viperák! Ti össze vagytok gombolyodva, pedig nem 
tekerődzik össze az élettelen vipera. Te élettelen vipera vagy (ked-
vese haját érti) és mi mindnyájan éjjel-nappal, mint a szétzúzott 
fejű kigyó, szerelmedtől holtak vagyunk. A kigyó szerelmes a kert 

Bombayi kiadás 114. lap. 
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eziprusfájába és íme, te kigyó vagy és szerelmes vagy a sétáló 
cziprusba. Hosszú és sötét vagy te és a te szerelmedtől napom 
sötét és hosszú nekem, mint a téli éjszaka. Olyan vagy te, mint az 
én holdam areza mérlegének két karja és csészéje, mely (t. i. ked-
vesemnek arcza) fenyesebb annál a Yénus csillagnál, mely a mér-
leg csillagházában foglal helyet. Görbe vagy te, mint a rák, és az én 
szeretőm arcza1) derültebb annál a holdnál, mely a rákban időzik.» 
Rendkívül sok dicsőítő költeményt írt Ka'áni. Több ilyen magasz-
taló versében a persa panegyrikus költők, különösen a hires Me-
nucehri szokása szerint, először a tavaszt irja le, vagy a kedvesétől 
való elválás és távollét gyötrelmeit festi és azután a vers közepén 
néhaigen erőltetett átmenettel átcsap a sah vagy valamelyik be-
folyásosabb miniszter dicséretébe. 

Egyik költeményéhen például Mohammed sahot dicséri, egy 
bordal-szerű versbe szőve be a királyok királya magasztalását. 
«Korcsmáros, adj egy nehéz korsóval abból a borból, melyet a föld-
míves termel, mely elviszi a gondot, elűzi a bút, vígságot ád, lelket 
táplál. A hordóban az öreg csapláros szíve. A pohárban arany 

Bomb. kiad. 291. lap. 
M. T. AK. ÉRT. A NYERT- É8 SZKPT. KÖRÉBŐR. 1892. IV. K. 11. 8Z. 3 
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sugarakat árasztó nap. A korcsmáros kezéből erőt ad a léleknek, 
hogy meglássa kedvese arczát, hatása nagyobb a lélekre, mint a 
torokra. Adj, hogy az ajakról a bensőbe menve, rózsás kertté tegye 
az arczot.» *) Aztán jóformán minden átmenet nélkül hozzá fog a 
sah dicsőítéséhez. Ka'ání nagy mester a panegyrikus költészet 
érdekessé, élvezhetővé tételében. A költészet legszárazabb, leg-
unalmasabb nemét szép nyelvezetének varázsával és meré3z, de 
találó hasonlataival olvashatóvá teszi. Magasztaló verseiben soha 
sem lesz unalmassá, mindig tud valami meglepő, váratlan bekez-
dést találni. «Csapláros, így kezdi egyik első pártfogóját Sugá es-
Seltenetet magasztaló versét, ebben a hideg téli időben ne tagadd 
meg a részegeseknek a boros poharat. Tekintsd a télnek hidegét, 
mely oly nagy, hogy a füstölőben, mint a jég, megfagy az égő tüz. 
A tűznek lángja, mely még el sem vált a tűztől, megszégyeníti 
nedvességben az esőcseppet. Úgy megfagy a vér az erekben, hogy 
azt mondanád, vörös ág nőtt ki az ütérből. A lapos föld száz évre 
elég élelmet kapott, annyi lisztet szórt ki reá a felhő a zsákjából. 
A tűz a kovácsműhelyben megszégyeníti keménységre nézve a kala-
pácsot és kineveti az üllőt. A hóval fedett hegy úgy néz ki a diadal-
mas felleg alatt, mint a fehér démon a monda Rustemje alatt. Úgy 
meg van fagyva a velő a csontokban, hogy azt vélnéd, sziklaköveket 
raktak beléjök. Megharagudott az ég a földre, te azt mondanád, 
hogy jégesőből dárdahegyeket szór le reá. Az ilyen időben meg-
szánom a napot, hogy minden reggel meztelenül kel fel.»2) 

6 2 
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Ardsir királyfit dicsérve, még különösebben kezdi költemé-
nyét «Mikor reggel felütötte fejét a nap az égen. — Az én 
holdam haragjában nagyot ütött a kopogtatóval az ajtóra. Fel-
ugrottam, ajtót nyitottam, te őt látva, azt mondtad volna, fel-
kelt a nap az égen.» Mohammed sahot számos versében egekig 
magasztalja. «Világra szóló, bőkezüségü, egetverő tudományú 
Mohammed sah ! 0 a királyok napja és az Isten árnyéka. Legyen 
mindig víg a sah gedir ünnepén, mert hatalmas teremtője ilyen 
parancsot intéz hozzá, hogy oh te török Mohammed, ob te, a persa 
birodalom uralkodója, az arab Mohammedet hívd meg magadhoz 
vendégnek. Ünnepeld meg a mai napot, mert ezen a napon élesíti 
rókavadászatra fogait a mi erdőnk oroszlánja.» Igen szellemesen 
felhasználja Nasr ed-Din sah egy mondását a királyok királyának 
tiszteletére írt egyik versében. «Tegnap, midőn feltűntek a csilla-
gok a porral kerített égbolton, mint az ezüst lándsahegyek a por-
felhőben. (Nasr ed Din ezt a hasonlatot mondta egy alkalommal, 
vadászatról hazajövet a csillagos égre.) Igazat mondtál, százezreit a 
fehér elefántcsont koczkáknak rakta ki a sors koczkajátékosa az 

(609) 
Bomb. kiad. 280. lap. 
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ébenfa játékasztalra. Vagy nem azt mondtad-e, hogy százezer Bzín-
ezüst szinű pók hálót szö a kék ég tetején».1) Ka'áni kifogyhatatlan 
a magasztaló versek változatossá tételében. Gyakran találhatni nála 
szokatlan, meglepő bekezdéseket. Ki ismerne például a kezdő 
sorokat olvasva, dicsőítő költeményre a következőkben : «A kopog-
tató ütése hallatszik az ajtón. Egyszeriben menj ki fiú és hozz hírt 
a jövevényről. Nézd meg, hogy éjjeli elkésett utas-e az vagy ló-
kötő. Nézd meg, jó járatban van-e vagy rosszban töri a fejét? Menj,, 
mondd, kicsoda vagy, ki vagy, mi a neved. Mit keresel éjnek idején 
ebben a házban. Egy ilyen éjjel, mely oly sötét, hogy ha huri-gyer-
mek születne is, a kisértetnél feketébbnek látnád alakját».2) Dicsérni 
igen tud Ka'áni. Husejn Hán Nizám ed Daűletet például ilyen fel-
lengzö modorban magasztalja: «Oh, a világnak és az időnek ura ! 
A kihez hasonló méltóságot és hatalmat még senki sem látott a 
világon. Fenséged küszöbén kivül még senki más előtt nem kötötte 
még fel az ég a szolgaság övét. Parsz lakóinak dicséretére zengtem' 
én egy kaszidét, melyre irigykedve még most is fáj a szíve a bölcs-
nek. Ugyanabban a kaszidében úgy kidicsértelek, hogy az irigység-
től még most is hajukat tépik az irigyeid».8) Némely költeményében 
egész verssorokat ír arabul, így a következő versben: «Magányom. 

Bomb. kivd. 80. lap. 

Bomb. kiad. 156. lap. 
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angyalától ez az intelem ütötte meg lelki fülemet (arabul). Oh ifjú, 
ne fecséreld el az időt haszontalanságokra fiatal korodban. Ezentúl 
a visszavonulás szögletéhen ruhám szegélye alá húzom lábamat. 
Ki vagyok én és micsoda dolog a részegség, a korcsma és a boros 
pohár ? A meddig az Isten egységének fuvoláját hallhatom, minek 
hallgatnám a hárfa és a rubáb panaszát?»1) Ghazeljei és egyéb 
szerelmi tárgyú versei igen kis helyet foglalnak el divánjában, 
melynek nagy részét a sok dicsérő, magasztaló költemény és 
alkalmi vers tölti be. Az ember szinte sajnálja, hogy egy olyan nagy 
tehetség, mint Ka'áni, csak csúszó-mászó hízelgésre használta nagy 
nyelv feletti uralmát és tagadhatatlan költői tehetségét. Ghazeljei-
ben a régi módon ír szabatos régies nyelven. «Mondják, légy türe-
lemmel, eljön még a te kedvesed. Aznap távozott el a nyugalmam, 
mikor elment a kedvesem. Nincs maradása szívemnek, a hol nincs 
jelen imádottam. Az okos önakaratából soha sem akarja saját vesz-
tét. Halálom előtt elvesztettem önuralmamat. Míg él a kedvesem, 
nem hagyok fel a kereséssel.»2) A szerető és kedvese közti párbeszéd 
alakjában írta egyik versét, valószínűleg kelet legnagyobb lyrikusát, 
Háfizt,utánozva. «így szóltam kedvesemhez, eljött a tavasz szépem. 
Mondta erre a szép kedvessel egyesülés jobb a tavasznál. Mondtam 
neki, hogy kivirult több ezer rózsás kert.8) Azt felelte, hogy arczom 
ezerszer szebb a rózsás kertnél. Kérdeztem tőle, hogy miért sebes 
a tulipán szíve. Az én arczom miatt van seb a tulipán szivében, 
volt a felelet. Kérdeztem, hogy a karcsú cziprus mikor lép a par-
tomra (az eredetiben két értelmű, annyit is jelenthet, hogy jöjjön 
keblemre). Azt válaszolta, hogy csak akkor, mikor szemeidből folyam 
ered. Kérdeztem, mi van hajfürtei alatt. Ha senkinek meg nem 
mondod, így felelt az árnyékolt nap.4) Ka'áni minden versében a 

*) )lkia. lXjoI giy^ yi iß-yy* 'J 
stb. v'-í-**' g i J . iaj j '51 

Bomb. kiad. 35. lap. 
3) Bomb. kiad. Gazeliját 9. lap. 
3) Vagy hezár fülemilét is jelentvén, a csalogányok eljöttek a 

rózsáskertbe. 

*) ßd> ^ Joel ^LgJ <J-oi ^ L j pXftí 

^LgJ y AJ JJ^IÁi y_S (JoO, AS ÜCÁÁ 
(647) 
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régi mintákat utánozza s tőle telhetőleg igyekszik mindenben hoz-
zájuk hasonlót előállítani. Majdnem minden versén megérzik, hogy 
nem lelkesedés vagy igazi érzés, hanem csak irodalmi tanulmány 
után érzés eredménye. Legnagyobb hibája a túlságos classicitásra 
törekvés, mely elnyom nála minden önállóságot. Sokszor úgy látszik, 
mintha félne valami olyat mondani, a mit a régi jeles irók még 
nem mondtak. Annyira kerüli az új, szokatlan tárgyat, hogy inkább 
ezer bajjal, fáradsággal igyekszik az elkoptatott tárgyat szónoki 
tehetségének tárházából tetszetős zománczczal bevonni, mintsem 
saját költöi erejéből merne valamit alkotni. Egyedül nyelvezete 
érdemel dicséretet, mely valóban remek. Ka'ánit megóvta jóízlése 
az epigon költőket jellemző dagályos irálytól, ha nem mond is ujat, 
de legalább szép formában melegíti fel a régit. Ghazeljeiben több-
nyire oly hü marad a régi formához, hogy semmi sem árulja el 
benne az újkori költőt. Kedveséhez a szokásos önmegtagadó modor-
ban szól. «Ha karddal ölsz is meg, ha veremet ontod is. Nem taga-
dom meg azt én neked, mivel neked úgy tetszik. Két hajfonatod úgy 
meghajlik arczod előtt, mint két néger szolga török ura előtt. 
A szokásos módon panaszkodik imádottja csalfaságáról. «Neked 
szokásod először a szívrablás. Kezdetben a barátság, később a hűt-
lenség. Először megmutatod anyajegyed csalétkét, végül kifeszíted 
hajfürteid hálóját». Ka'áni is, mint a legtöbb modern persa költö, 
a mysztikus világnézletet hirdeti verseiben. Magától értetődik, hogy 
nem meggyőződésből, hanem csak irodalmi ízlésből hódol ennek a 
költői feldolgozásra oly alkalmas eszmének. A mysztikusok ked-

6 6 
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vencz tana szerint az énről lemondásra buzdít egyik versében. 
«Oh szív, az, a ki önmagát sem ismeri, hogy ismerhetne az Istent. 
Míg ki nem mondja valaki az énről lemondó szót, addig nem játsz-
hat az isteni egység koczkájával.»1) 

Egy másik versében phantomhoz, talizmánhoz, mely látszik, 
de valóságban nem létezik, hasonlítja a világot. «Oh te, ki a lélek 
kedvesének szépségét keresed. A lélek rejtve van a test függönye 
megett. Ez a világ és a mit ezen a világon látsz, olyan látható semmi, 
mint a talizman. Még világosabban fejezi ki az önmegtagadást, 
mint az istenséghez közeledés föeszközét hirdető tant a követke-
zőben: «Oh tévelygő szellem, a két világ ezentúl a tiéd, de csak 
azon föltétel alatt, ha leteszel az önzésről. Ha magadra gondolsz, 
semmit sem látsz meg abból a másik egyedből (az Istent érti). 
Midőn leráztad magadról az önzést, mindent abban az egyedben 
látsz. A nagy cynikus költő Omer Hejjám óta divatos modorban 
magasztalja a részegséget több helyen, így egyik ghazeljében a 
korán egy mondatát magyarázza gúnyosan, a borivás előnyére. 
«Ezután már nem lesz nekem elég a serleg és a kancsó. Csapláros, 
ültess bele a boros hordóba, hogy nyakig érjen a bor. Májam egyik 
darabjából sültet csinálok, szívem véréből meg bort, mert ez előttem 
az értelme az igyatok, egyetek, parancsnak».2) 

Ugyanily szellemben szól egyik négysoros versében. «Néha a 
szines borra vágyok. Máskor meg a Bzépséggel egyesülni óhajtok. 

Bomb. kiad. 383. lap. 

(647) 
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Egyszer olvasó van a kezemben, máskor övet hordok vállamon. Oh 
uram, Isten, ki vagyok, mi vagyok, mi az én szokásom.»1) Mint 
minden persa író, úgy Ka'aní is szeret eltűnődni a szerencse for-
gandóságán és a világot pessimista szemekkel nézi. Egyik versében 
ilyen kissé szokatlan hasonlattal festi a világ kétszínűségét és 
megbízbatlanságát.. «Ne várj jót ettől a chameleon világtól, mert 
ez minden pillanatban más, mint a csira. De te azt nem tudod, 
hogy minden színváltozása, mint a csira emberé szégyent hoz 
reád».2) A földi gondok ellen a bort ajánlja. «Meddig aggódjunk 
Zeidért, meddig Amrért. Jobb, ha aggódás helyett bort iszunk a 
korsóból. Vedd egykedvűen a jót és a rosszat, mert az élet pálma-
fájáról néha datolyát, máskor tövist kell ennünk.» A világi dolgok 
múlandóságát így fejezi ki egyik versében : «Nem marad meg sem 
a bor, sem a boros pohár. Nem marad meg sem a jámbor, sem 
neve. Mi a sors szülöttei vagyunk, de azért nem marad meg sem a 
szülött, sem a szülő.» A kevéssel megelégedésnek ad kifejezést egy 
helyen. «A munka vetéséből elég egy kalász nekem. A föld szinén 
egy sarokkal megelégszem én.» 

A divatos világ megvetéssel tüntet Ka'ání több költeményében. 
«En az a részeges, félelem nélküli ember vagyok, ki nem fél sem 
ettől, sem a más világtól. Ha az igaz ember előtt ilyen a két világ, 
por legyen mind a két világnak a fején». Ka'áninak erős oldala a 
találó hasonlat, egy helyen ilyen szépen határozza meg, hogy mi az 
igazi emberség. «Nem az az igazi emberség, ha mint a villám egy 
pillanatra megvilágítod a karaván útját. Akkor igazi az emberség, 
ha mint a felhő megöntözöd az alamizsnát kérő lelkének vetését.»8) 
Kedvesének szépségét egyik ghazeljében így írja le, elég találó 

*) Rubá'iját 20. lap. 

Bomb. kiad. 384. 1. 
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hasonlattal élve a szokás által szentesített modorban: «Megszégye-
níti arczod az újonnan kinyílt rózsát. Zavarba hozza szépséged a 
kéthetes holdat. Azért tartom, mint az újhold, karomat kitárva, 
hogy egy olyan két hetes holdat, mint te vagy, zárjak karjaimba. 
Most kell sírni, hogy a szív kívüled minden mástól megszabadult. 
Jó szokás az, hogy megöntözik a kiseprett útat. Álmomban látom 
arczodat, igen az elszunnyadt szomjas sem lát víznél egyebet álmá-
ban.» Egy költeményében így szól a tudomány és az írói hírnév 
csekély anyagi hasznáról, természetesen a keleti viszonyokat tartva 
szem előtt: «Ne légy büszke, oh szív ezen a világon a jelességre és 
a tudományra, mert a jelesség és a tudomány fája ágának szegény-
ség és inség a gyümölcse. Sohse vesd bele a tudomány földjébe a 
remény magvát. Sohse várj gyümölcsöt a szarvas agancsáról. 
Kenyér reményében ne hízelegj az aljas embernek, ne vágj eret az 
érvágóval vért eresztendő a holt emberen.»1) Parsz lakóiról panasz-
kodik egyik versében Ka'áni. A költemény kezdetén egészen úgy 
beszél a ló alakjában személyesített költészetről, mint valami régibb 
európai költő a pegazusról. Meglehet, franczia olvasmányaiból 
merítette hozzá a tárgyat. «Oh te harczi utam Rahsja (Rahs = 
villám, így hívták Eustem lovát)! Oh te gyorslépésti ló! Meddig 
leszel még az istálló rabja, jöjj ki már végtére. Minek eszed az 
alávaló emberek szalmáját, te harczi paripa. Mit tűröd a szamarak 
dölyfét, te gyorslábú ló. Soha sem volt neked az ivóvized a gazok 

Teh. k iad. 384. lap. 

Bomb. k iad. 162. lap. 
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víztartójából. Soha sem ettél szalmát a fösvény emberek istállójá-
ban. Tíz hónapja már, hogy megszokva a tétlen henyélést, folyton 
az istállóban ettél és aludtál. Kívánság szerint minden este adtam 
neked szénát és árpát. Mindennap gondosan megmostam serényedet 
és farkadat. Oh, sokat adtam én neked takarmányt és vizet. Nem 
tettem nyerget a hátadra, nem kantároztalak föl. Hol a kútból, hol 
meg a folyamból hoztam neked vizet. Néha készpénzen, máskor 
meg adósságra vettem neked széná t .»Ka 'án i nem igen kedvelte a 
szatírát, összegyűjtött versei közt alig találunk két-három gúnyo-
lódó költeményt. Leginkább magasztaló verseket írt, és csak nagy 
ritkán személyes megbántás vagy megbotránkozás behatása alatt 
írt szatírát. Legtöbbször a keletiek kedvelt bűnét, a szodomai 
bűnt ostorozza, mely még most is úgy el van terjedve a persa tár-
sadalom alsó és felső osztályában. A korán tiltja ugyan ezt a gya-
lázatosságot, de a tilalom daczára az mindenkor sok kedvelőre talált 
Persiában és másutt keleten. 

A legnagyobb persa költők, sőt még a nagy moralista Sa'dí 
sem voltak teljesen tiszták ettől a természetellenes bűntől. Hákáni 
minden megbotránkozás nélkül védelmezi magát egyik négy-
soros versében barátja szemrehányásai ellen, hogy csak a szép 
nemet keresi és nem kedveli a szép fiúkat.2) Ka'áni több maró 
satirában adott ez, az emberi méltóságot porig alázó bűn fölötti 
megbotránkozásának kifejezést. Hekim Súzeni-nek ezt a nemi 
tévedést szép színben feltüntető versét parodizálva, így végzi 
költeményét: «Ezt látva, esküt mondva így szóltam, ha minden 
jelesség és tudomány csak abban áll, hogy ily módon engedi 
valaki magát prostituáltatni: akkor az Isten átka legyen a jeles-

j Bomb. kiad. 260. 1. 

Cetverostisija Cliakani Szent Pétervár 1875 ed. Salemann. 
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ségen és a tudományon.»1) Ka'ám apróbb költemenyei közt igen 
sikerült, többnyire oktató modorban irt verseket találunk. Egyikben 
a gémhez hasonlítja a fösvényt, a ki csak kapar, de nem élvez, mert 
a gém a keletiek hite szerint szerelmes a vízbe és a világért sem 
inna abból, nehogy az megfogyjon.'2) «Hallottam, hogy a gémnek 
az a sajátsága, hogy szerelmes a vízbe. A vízparton üldögélve, így 
szól, ha iszom a vízből, kevesebb lesz, megfogy a vizecske. Te azt 
mondanád, hogy ilyen gómtermészet szorult a jelenkori gaz zsugo-
riba, mert a nagy fösvénységtől még magamagától is megvonja 
vagyona élvezetét. Minden úton-módon csak az aranyat-ezüstöt 
gyűjti rakásra az örökké nem tartó élet számára.»8) Elég jól jel-
lemzi az igazi meggyőződésből vallásost és a csak másvilági bünte-
téstől rettegő ájtatost. «Az igazi vallásos embert az aznapi szégyen 
tartja vissza a bűntől, mert tudja, hogy egy pillanatra sincs rejtve 
Isten elől. A közönséges hivő olyanforma helyzetben van, mint a 
gyáva részeges, ki azért nem iszik ma bort, hogy holnap részegen 
ne találja őt a rendőr.» A rágalmazók szavát a szamárordításhoz 
hasonlítja. «Mindenkor, mikor a szamár bőgni kezd és ordításával 
bántja füledet, várj nyugodtan, mert végre is a szegény csacsi fel-
hagy a bőgéssel.» Óva int egyik versében a tudatlannal, oktalannal 
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barátkozástól. «Tégy a mit akarsz lelkem, csak a tudatlanokkal ne 
szövetkezz, mert az oktalan, ha olyan jó is, mint a testvéred, utó-
jára meggyülik vele a bajod.» Az ismeretes axiómát, hogy együtt 
kell ordítani a farkasokkal, így illusztrálja: «Légy udvarias testvér, 
különösen az légy a bolondokkal szemben; soh'se mondd a balgának, 
hogy nincs elég esze. Bizony van elég tökéletesen tudós bölcs, ki a 
köznép kedvéért éjjel-nappal a bolondot játsza.» A persa rajongók 
ideálját, mely abban áll, hogy Istent önmagáért, nem reményből 
vagy félelemből szereti, tiszteli a hivő, így fejezi ki egy helyen: «Oh 
te ki eszeddel és szerelmeddel kérkedel. Mondásod egyik fele igaz, 
a másik fele hazugság. Van eszed, de nem vagy szerelmes. Azért 
vagy a félelem és a remény foglya. Mi köze a szerelemnek a félelem-
és a reménységhez? Az igazi szerelmesnek reménye és félelme 
egyedül maga az Isten».1) Vallásos tárgyú alkalmi verseket is írt 
Ka'áni, ezekben hol Mohammed prófétát, hol a hős "Alit, az Isten 
oroszlánját, magasztalja valamelyik ünnep vagy évforduló alkalmá-
ból. A bevett szokáshoz híven, rendesen a tavasz leírásával kezdi 
költeményét. így például 'Alit dicsérve így szól: «A tavasz öröm-
hirét hozza ma a reggeli szellő. Ezerszer megbántam én ma a meg-
bánást. Az idő smaragd szőnyeggel teríti be a mezőt. Jöjj ki, mert 
a vigságnak évadja van ma. A kert fiainak fejére esőcseppek helyett 
királyi gyöngyöket hint most a felhő.» 'Ali bin Műsára irt magasz-
taló versében ilyen keresett tudákos leírását adja az esőfelhőnek: 
«Reggel egy fekete felhő jött fel a tengerből az égre. Ékkő-teremtö, 
drágakő-szóró, gyöngyfüző, gyöngyszülő. Zavaros mint Ahrimán 
szeme, olyan sötét, mint a feketék arcza. Azt mondtad volna, hogy 
erőt vett rajta a feketeség kórja. Éjszínű, mint a sötét éj (seb gásik) 
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oly elfogódott, mint a szerelmesek szive. Olyan keskeny, mint Vámik 
szeme, olyan szinü, mint Adra hajfürtje. Külseje szurkos, belseje 
tejes. Kivülről szemfestékkel befestve, belülről tele gyöngyökkel. 
Szivében rózsaligettel, kivülről börtönnel, hol airva, hol nevetve, 
mint az együtt idogáló korhelyek. Mint a gőz, mely felfelé megy, 
mint a részeg dív, mely részegen sok kifuratlan igazgyöngyöt vág 
a sziklához. Elfödte a világosságot terjesztő napot az ő sötétségével, 
mely olyan volt, mint Egyiptom királya (Józsefet érti) a börtönben 
ós a hold a sötétségben.»1) Mint a sahot vagy egyes hatalmasokat 
dicsérő verseiben, úgy a vallásos tárgyúakban is, a dicsért szent 
férfiún kivül sok másról is beszél Ka'áni; így egyik Alit magasztaló 
költeményében az igazi szerelem titkának meghatározását így adja : 
«Nem tulajdona a szerelmesnek egy szivben két kedvest tartani. 
Vagy a lélekről, vagy az imádottról kell lemondani. Nem illik a 
derék emberhez Gánűsipár és Máhjár módjára Darius barátja lenni 
és Nagy Sándorhoz szítani.2) Vagy a kedvesednek légy rabja, vagy 
lelkednek. Csúnya dolog egy menyasszonynak két férjjel birni».3) 
Ka'áni-nál alig találhatni verset, melyben a legtávolabbi czélzást, 
vonatkozást lehetne felfedezni írója lelki életére, vagy olyasmire, 
a mi a költő személyére vonatkozik. Egyik 'Alit dicsérő versében 
mégis, ha nem tévedünk, saját franczia olvasmányaira czéloz, mikor 
a görög tudományt okolja, hogy kételyt támasztott lelkében a korán 
hitelessége iránt. Ka'áni nem tudott görögül és mást nem ért-
hetett a görög tudomány alatt, mint a szabad szellemű franczia 
irodalmat. «Őrangyalom titkon a fülembe súgta, hogy a művelet-
lenek tudatlansága is jobb a görög tudománynál. Mit nyertél egyebet 

Teh. kiad. 11. lap. 
2) A persa Nagy Sándor monda szerint így hívták Darius két udva-

ronczát, kik Nagy Sándorhoz átpártoltak. 

Teh. k iad . 284. l a p -
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görög tudományoddal, mint hogy kétséged támadt a korán va-
lódiságáról. Lógj* te hü a tudomány szelleméhez és mondj le a 
külsőség tndománj*áról, mert a tudomány szelleme régi, tartós, 
alakja pedig mulandó. — Sohasem fogod megismerni az Istent, 
hisz saját lelkedet sem vagy képes fölfogni.1) — Ka'áni, mint próza-
író is jeles. Több kisebb terjedelmű tudományos értekezésén és a 
kortársak divánjaihoz írt előszavakon kivül legnevezetesebb prózai 
müve a Perisán czimű beszélygj*üjtemény. Sa'dí Gulistánjának 
mintájára írta Ka'áni ezt a művét, mely mint Sa'dí remeke, félig 
versben, félig prózában írt, többnyire erkölcsi és tanulságos beszé-
lyeket és meséket tartalmaz. Összefüggés nincs az egyes beszé-
lyek közt, így jól rá illik a Perisán, szétszórt, összekuszált, név. Az 
elbeszélések értéke nem nagy és csak Ka'áni szép irálya és nyelve-
zete az, a mi őket élvezhetőkké teszi. Minden meséjében moralizál, 
egyikben a kevéssel megelégedést hirdeti. «Kérdezték a dervistől, 
hogy micsoda mesterséget tanult. A kinek az elégedettség a kenyere, 
mi szüksége annak a mesterségekre, volt a dervis válasza.» A világ-
ról lemondást hirdeti több beszélyében. «Kérdezték egy valakitől, 
hogy mit kiván a világon. így felelt: meztelen testet akarok, hogy 
azt az Úr a föltámadás napján díszesen felruházza és siró szemet, 
hogy az könyeivel eloltsa a pokol tüzét.»2) Több beszélyét, mint 
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magával történt dolgot beszéli el. «Egyszer, mikor Sirázból Irákba 
költöztem és kénytelenségből az elválás gyötrelmét barátaimmal 
közöltem, búcsúzáskor, mely a barátok között mintegy kötelező 
törvény, egyik barátom, ki a többi ismerősömnél jobban szeretett 
és igen ragaszkodott hozzám, a többieknél tovább nézett utánam 
és a következő verset szavalta el: «Megtudja mindenki, ki barátai-
tól elszakítja szivét, hogy a szivet a lélektől elszakítani mily nehéz 
dolog.» Ezt mondva, olyan nagy részvétet és szomorúságot mutatott, 
hogy megesett rajta a szivem és így feleltem neki: Oh régi jó bará-
tom, fájdalmad nem ok nélküli és a félelem, melyet táplálsz, nem 
alaptalan. 0 erre így felelt: «Azon búsulok, hogy az utazásra tökélve 
el magadat, az út fáradalmait elébe tetted az otthon gyönyöreinek». 
Oh lelki barátom, így feleltem én neki, tudod, hogy az eszes ember 
az utazás viszontagságait nem becsüli többre az otthon nyugalmánál, 
de ebben a városban nagyon elszaporodtak az irigyek, kik saját 
tudatlanságukat nem mérik mások tudományához és minden ok 
nélkül gyűlölik a jeles embert. Folyton ármánykodnak, árulkodnak 
ellene. Azt gondoltam, jobb lemondani a barátról, mint az ellenség 
nyilainak czéltáblája lenni.»1) Elbeszélései többnyire rövidek és 
tömören, minden szószaporítás nélkül vannak irva. «A szegény 
embertől kérdezték, hogy hol alszik. Ott a hol rám esteledik, vála-
szolt (vers). «A kinek sziklakő a párnája és föld a derekalja, mind-
egy annak, akárhol tölti is az éjet. A vagyonos ember fél a haláltól 
és aggódik vagyonáért. Mily boldog az, ki nem gondol másra, csak 
a halálra.»2) Egyik meséjében összehozza a bőkezű hebegőt és a 
bandsa koldust, kinek káprázik a szeme és mindent kettősen lát. 
«Egy kegyes adakozó emirnek hebegő nyelve volt és ugyanazt a 
szót kétszer mondta ki. Tudomására jutott az emir jótékonysága egy 
koldusnak, kinek meg az volt a hibája, hogy bandsa volt és min-
dent kettőnek látott. Ez a bandsa koldus elment az emirhez és így 
szólt: ha valami kegyes adományban részesülök, én azt kétszeresen 
megköszönöm, mert én egy adományt is kettőnek vélve, kettőért 
mondok köszönetet. Ha valakinek azért adsz valamit, bogy az hálát 
adjon érte, akkor legjobb, ha annak adsz, a kinek káprázik a szeme, 
mert az kettőnek látva az alamizsnát, kétszer mond érte köszönetet.» 

*) Perisán Teli. kiad. 18. 1. 
2) U. o. 19. 1. 
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Mondják, az emirnek úgy megtetszett a koldus beszéde, hogy azt 
parancsolta szolgájának, hogy tiz dinárt adjon neki. A szolga nem 
tudva, hogy ura hebegő, tiszszer tiz, azaz száz dinárt adott a kére-
getőnek. Természetesen igen megörült a bandsa a váratlan ado-
mánynak és elragadtatásában ilyen szavakra fakadt: milyen bölcse-
ség az Istentől, hogy egész életére hebegövé tette az emirt, hogy az 
egy napon boldogítsa a szegény ügyefogyottat (vers). Két évig 
savanyúan tartja a bort a boros edényben, hogy annak heve idővel 
megédesítse a szív örömét. Mennyi kincset rejt ő a föld alá, hogy 
azzal egy napon megsegítse a szűkölködő szegényt.» Hallottam, 
hogy ez a bandsa koldus egyszer így nyilatkozott: Az én szememnek 
az a hibája, a mi az emir nyelvének. Én kettősen látok, ő meg meg-
ismételi a szót, de mig az én szememnek tulajdonsága sajnálatra 
méltó testi fogyatkozás, addig az emir nyelvének hibája dicséretre 
méltó jó tulajdonság. Egy eszes ember jelen volt és igy szólt: ha az 
emir szidásodra vagy botbüntetésed kiszabására nyitná ki a száját, 
akkor tudódnék ki, hogy a hebegés is hiba. Mert akkor tiz csúfnév 
helyett százat kapnál és tiz bot helyett száz botütésben részesülnél. 
Ami az emirben dicsérni való, az a bőkezűsége, nem a hebegése.»x) 
Néha humoros akar lenni, de ilyenkor élez helyett csak a népnek 
tetsző vastag tréfákat tud felhozni. A keleti embernek kevés érzéke 
van a nevetségesnek nemesebb faja, a humor iránt. Ka'áni sem tesz 
kivételt, ha élczelni akar, vagy valami ízetlen gyerekséget vagy 
valami illetlenséget mond. A modern pers'a irodalom szatirikus 
költői közt az első helyet nem Ka'áni, hanem egy másik ismert költő, 
Jagmá foglalja el. 

Jagmá Gendeki, mint neve is mutatja, Gendekben született. 
Jagmá csak írói neve volt, valódi nevén Abűlhassán-nak hivták. 
Elete körülményeiről keveset tudunk, mert a legjobb tedkerehék is 
csak igen sovány életrajzi vázlatot közölnek róla.2) Annyi bizonyos, 
hogy Irákban tanúit és még mint fiatal ember egy Zulfikár Hán 
nevü persa tábornok titkárja lett. Ez utóbbi bátor katona, de igen 

*) Teh. kiad. 7. 1. 
2) Rida Kuli Hán alig egy pár szót szentel a költő életének, úgy 

látszik, nem igen rokonszenvezett vele, mert csak két-három verset közöl 
tőle, azzal védekezve, hogy a költő divánja nincs meg nála, így kénytelen 
ezzel a kevéssel beérni. Megma' el fusehá II. köt. 580. 1. 
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kegyetlen, romlott erkölcsű, durva ember volt, ki titkárját, a fiatal 
költöt, halálra keserítette. Zulfikár Hán durva bánásmódja nagy 
hatást gyakorolt a költő lelki fejlődésére, mert ez adta meg neki 
azt a satyrikus irányt, mely veres fonálként húzódik át minden 
szellemi termékén. A költő első műve egy gúny vers lett. Alig, hogy 
kiszabadult a tábornok körmei közül, egy mérges szatírában öntötte 
ki epéjét. Gúnyversét tábornoki-nak, Serdárijeh-nek nevezte el. 
A Serdárijeh nem egyéb durvábbnál durvább szitkozódásnál, nincs 
a persa nyelvnek az a goromba szava, durva, illetlen kifejezése, mit 
az elkeseredett poéta volt urának, a tábornoknak, fejére ne zúdítana. 
Az egész Serdárijeh tele van a sok zenkahbeh gendeh (kéjhölgy) és 
egyéb kevéssé irodalmi kifejezésekkel. 

Ka'áni, kinek jóizlését sértette a sok szitkozódás és az örökös 
Zenkahbeh (kéjhölgy), egy találó gúnyverset írt a mocskos szájú köl-
tőre. Ka'áni lesújtó Ítélete Jagmáról tökéletesen igazságos. Jagmá 
nem csak a Serdárijehben, hanem ghazeljeit kivéve, minden versében 
keresi a durva trágár szavakat és illetlen kifejezéseket. Az Ahmedá-
ban egy másik szatírájában is minden alkalmat felhasznál, hogy 
valami illetlenséget, gorombaságot mondhasson. Költeményei leg-
nagyobb részének tárgyát az élet ocsmányságaiból vette, így egyik 
híres költeményében a ^LáAiid mely czímet finomított 

szép ruhába öltöztetett gyalázattal lehetne magyarra fordítani,1) egy 
Zola tollára érdemes tárgyat énekel meg. A költemény meséje rövi-
den a következő. Több mulatni szerető korhely összejön egy rossz 
hírű házban. Mulatnak a kéjhölgyekkel és iszszák a próféta által til-
tott italt. A dáridóról értesül az egyik kikapi ember felesége. A kar-
dos asszony boszút forralva, hamarjában összegyűjti szolgálóit és nő-
rokonait, kik botokkal, kapákkal és égő fadarabokkal felfegyverkezve 
rárontanak a mulatókra. A hűtlen férjeket és a könnyelmű nősze-
mélyeket jól elpáholja a haragos amazon sereg. A költő, mint azt 

*) A teheráni kiadás lapszéli commentárja így magyarázza a különös 
czímet 

^ÄJ^Jyi jó « (AÁJJ XJLS ĉly*Mj &j3j jó K*3J ^Jjl jÍ^I ö S y 

Jüt ^LdÄiNf AAOÍCSAJ J»yMyC oüulü LXáí ÄJ Lc 
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Jagmától várni lehetett, a hűnös férjeket veszi védelmébe és a meg-
sértett asszony tettét bélyegzi meg a gyalázatos jelzővel és vadság-
nak, embertelenségnek nevezi a feleség indokolt bosszúját. Jagma 
nem maga beszéli el az eseményt, hanem nagyobb hatás végett a 
bordélyház gazdájával beszélteti el, kit a próféta nevével Ebulkasim-
nak nevez. A dagályos, ékes irályban írt előszóban elmondja, hogy ő 
néhány jó czimborájával elment Ebulkasimhez. Ebulkasim szokása 
ellenére leverten, szomorúan fogadta vendégeit. A költő faggatása 
és gyöngéd szemrehányásaira, hogy miért oly szomorú ő, kinek már 
mesterségénél fogva mindig vígnak kellene lenni, így kezdi történe-
tét a bordélyos: »Hallgass el Jagíná, micsoda beszéd ez. Más fordu-
latot vett az ég járása. Szétszóródott az az éjjeli mulató társaság. 
Ellenség talált útat abba a szentélybe (szép egy szentély!) Te azt 
mondtad volna, hogy tüzet kapott a nádas. Olyan fekete rabszolga-
nők mint a gyűlölet, mindegyik közülök egy-egy égő fahasábbal a 
kezében egy kis idővel az előtt, hogy a keleti csatatéren kardot rán-
tott az a világhódító török (azaz feljött a nap), pánczél fürtű vas-
karmu négerek nem egy nem is két felől, hanem minden oldalról 
bottal, kővel kavicscsal rohamot intéztek a ház belseje ellen. Mit is 
mondjak, durván berontottak. Kődobálással elöször betörték az ajtót. 
A gyalázat lábával taposták az előcsarnokot. A czimborák előtt kitár-
ták a szégyen kapuját.1) Először egy Habíb nevű ember vette észre 
a mulatók közül a betörőket. Habíb az a jámbor tehetetlen ember, 
kit mi mindnyájan oltalmunkba vettünk. Mikor meghallotta az 
éjjeli támadás zaját, ott hagyta a társaságot, hogy meglássa, hogy 
mi az oka a zsivajnak és ki az okozója a lármának. Gyorsan kisza-
ladt az előcsarnokba és nagy hangon így szólt: Hallgassatok, ti 
semmirekellők, mert a színbor hevétől elszunnyadva alszik a 
kedves házigazda, ha fel talál ébredni, bizony meggyűlik vele a 
bajotok. Kedemhejr, az erős néger szolgáló, ki oly buta volt, hogy 
nem tudta megkülönböztetni az olajbogyót a gubacstól, úgy a fejére 
ütött neki az égő hasábbal, hogy a nyomorultnak nem maradt em-
beri formája. A többi szolgálók is, ki kővel, ki bottal ki meg ököl-
lel körülfogva úgy eldöngették, hogy nem maradt egy ép porczi-
kája. Feje száz helyen vérzett a jámbornak, a kövektől teste meg 

>) T e h . k i a d . 2 4 9 . 1. 
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úgy nézett ki a szegény Habíbnak, mint egy korhadt vén ko-
porsó. Nem tudom, félholtan megszabadult-e vagy ott hagyta a 
fogát.1) Habib elpüfölése után a haragos fehércselédek, oly gyor-
san, mint a fényes villám átrohantak az előcsarnokon. A pincze-
gádornál a görbe 'Abdulbákí épen rózsaszínű bort töltött a po-
hárba. A vigság és a jószin okozóját töltötte poharába. Meglátta 
ezt az egyik fekete rabszolganő és oda futva, úgy a fejére nyomta 
a félig megégett hasábot, hogy a szerencsétlennek a mennybe is 
fölhangzott a jajszava.» Habib és 'Abdulbákí után a háztulajdo-
nosra Abulkasimra is rákerült a sor. Saját megveretésének gyászos 
históriáját siralmas hangon elbeszélve, sokáig sentimentális modor-
ban elkesereg az elpáholt bordélyház-tulajdonos összeégetett vert 
testének az állapotán. A sok érzelgős panasz és keserves sopánko-
dás közt komikusan hatnak a trágár hasonlatok, melyekkel nyo-
morúságát festi ós tehetetlenségét rajzolja. 'Abdulbákival aztán és 
a többi megvert czimborával végezve, a kárvallott bordélyossal, 
Ebulkasimmal beszéltet el a költő szomorú gyászos végű történe-
teket. Még ezekben a sentimentális hangon tartott elbeszélésekben 
is nem egyszer lebet erőnek erejével oda vont illetlenségekkel 
találkozni. 

Jagmának ez az illetlenségeket keresve kereső modora,, 
mely még a franczia naturalistákat is felülmúlja, nem egyedül álló 
jelenség az újabbkori persa költészet terén. Keleten a nevetséges 
csaknem egyedüli forrásának a nemi életből származó kényes hely-
zeteket tartják. Alig van keleti, különösen persa író, kinél, ha nevet-
ségest akar mondani, valami sikamlós helyet ne találna az olvasó. 
A keleten uralkodó despotizmus igen szűk térre szorította a szatírát, 
csak a szorosan magánéletben előforduló visszásságok ostorozását 
-engedve meg a szatira-irónak. Jagmá a nemi életet és annak téve-

(625) 
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dóséit tartja a nevetséges elemnek a költészetben és hogy fűszerezze 
költeményeit, bőven él velők, sikamlósságok nélkül is lehet humo-
rosan irni, de ehhez szellemesség kell, mire egy tősgyökeres keleti 
iró, mint Jagmá képtelen. Jagmá mentségére felhozható még, hogy 
a persa ember, még a magasabb körökhöz tartozó is, nem oly válo-
gatós kifejezéseiben, mint a mívelt európai. A legjobb társaságok-
ban még kiskorú gyermekek előtt is egész nyíltan beszélnek a nemi 
élet megengedett gyönyöreiről a maga nevén nevezve a dolgot.1) 
Kevésbbé menthető Jagmá előszeretete, melylyel a természet-
ellenes szodomai bűn leirásánál időzik s szinte tetszeleg annak fer-
tőjében. 

Ghazeljeiben Jagmá a régi tárgyat, a bort és a szerelmet, 
énekli meg néha Omer Hejjám modorában. A tulságig vitt érzelgés 
különös hatást tesz az olvasóra, ki Jagmá egyéb müveit is ismeri 
és annak vastag naturalizmusához hozzá van szokva. Az érzelgős 
szerelmi panasz úgy nem illik Jagmá szájába, mint az ördög ajkára 
az imádság. Sikerültebbek azok a versei, hol cynikus szellemben 
szól: «Sohase törődjek én a Reuterrel meg a paradicsom kertjével. 
Elég nekem a boros pohár és a korcsma egyik szöglete.»2) Hasonló 
szellemben szól egy másik versében. «A városi hitszónoknak nincs 
annyi befolyása, mint a mi csapszékünknek, és irigységből dob követ 
üvegünkre.» A Vezérigék czímü költeményében egy igen nagy szi-
gorral kormányzó zsaroló emirt gúnyol, elég találóan hasonlítva az 
ö békében az alattvalók zsebei ellen viselt háborúját az éposz Rus-
temjének harczához. «Ha a Hamáverek ellen ment Rustem gyors 
paripáján nehéz buzogánynyal s magasan lobogtatva a háború 
kócsagtollát, azon a földön vitézül harezolt. Te oroszlán futású 
kanczádat Demävendnek fordítottad. Nem volt neked sem pánczé-
lod, sem kardod, sem buzogányod, sem sisakod; nem volt neked 
kantárszárnál egyéb a kezedben. Mint király vágtattál föl s alá abban 

*) Polák, Persien das Land und seine Bewohner. 1865. 67. 1. 
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a gyönyörű tartományban. Mindenütt, bol csak patkónyomot láttál, 
mindjárt arra fordítottad lovadat. Ugy megriasztottad a romlottakat, 
bogy az iszákosnak sejkh lett a barátja. Nem hagytál te azon a szív-
bájoló réten egy fiát sem a szarvasmarhának és a juhnak. Nem a 
hó az, oh hatalmas hős, hanem te vagy az, ki elől a hegyre mene-
kült Bebmen. Az égboltozatot meghaladja koronád magassága. 
Világhódító lett pusztításod hire. Szerencsecsillagod nevet a napra 
és a holdra. Tőröd a beleket véresre festi. Nem láttam én még ilyen 
szerencsétlenséget a világon,- még az égtől sem telik ki az ilyen ítélet. 
Ne mondd, az én kezem még a háborúban sem képes azt tenni, mit 
a tiéd a békeben mívelt.»1) Jagmá divánjában, a mi szokatlan kele-
ten, még egyesekhez intézett levelei is közölve vannak. Leveleit 
nemes egyszerűség jellemzi, a hiába való cziczomát és tudákos ki-
fejezéseket, haszontalan frázisokat kerüli. Nyelve a mívelt társaság 
nyelve. Egy szemüveg végett Hagi Mohammedhez, régi jó barátjá-
hoz, írt levelében példáúl így szól a szokásos «Legyek a te áldoza-
tod» után: «Azt akarom, hogy minden barátom és ismerősöm, a ki 
csak a Teheránba menő paripákra nyerget tesz, tőlem neked levelet 
és izenetet vigyen. Akár odaér, akár nem, akár te figyelemből 
válaszolsz, akár válasz nélkül hagysz. Mert, mint a költő mondja: 
«Midőn odaadtad neki szivedet és barátságot kértél érte, nincs 
semmi választásod. Ha ő nem keresi a te barátságod, te keressed az 
övét.» Egy fiatal ember a sah szolgái közül, a ki tudja, hogy hol van 
a lakásod, elvette tőlem neked szánt levelemet és megígérte, hogy 
azt rendeltetése helyére meneszti ós válaszodat tőle elvéve, azt 
nekem elküldi. Valószínűleg azt neked már meg kellett kapnod és 
elkellett olvasnod. Ha Mirza Bidát láttad és beszéltél vele a szem-
üvegről, gyorsan tudósíts. Hagi, ha van szemed és füled, eszed és 
józan itélőtehetséged, ez alatt a két-három esztendő alatt meggyő-
ződhettél arról, hogy ón sem nagynak, sem kicsinynek kegyét nem 
keresem (szószerint, hogy én a padisahtól a pásztorig, mindenkinek 
ebédjétől megmostam a vágy és a kívánság kezét) és nem kutatom 
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az emberek jó-rossz tulajdonságait (szószerint az emberek vöröse-
és sárgája előtt behunytam szememet). Senkitől sem várok potyát, 
ingyen pénzt. Te egyike vagy barátaimnak. Ha hébe-hóba saját 
meghívásodra is megtörtem a kenyeret házadban, úgy én a magam 
részéről előbb, mint sem két khalkhalbeli napszámos vályogot vetne, 
vagy kútat ásna, szolgálatra kész vagyok. Több mint húsz évvel ez-
előtt épen ilyen járatban voltam Seif ed-Daűlet 0 excellentiájánál, 
ki egyike a legigazságosabb nagyoknak és a kit én ismerőseimhez 
számítok. Igazságot, méltányosságot nem látott barátaimat ajánltam 
neki. Én azt a szemüveget Gelál ed-Din herczeg jelenlétében vettem 
egy kereskedőtől, mert jól a szememhez illett. (Az eredetiben is így 
van, a közbenjárást, csak érintve a szemüveg-kérdést, hozza elő). 
Mivel Mirza Ridát fiamat jó barátomnak, fiamnak, nyilvános és 
magán ügyeim titoktartójáuak tartottam, rá biztam a szemüveget. 
Mikor Rejből visszatértem, ő (t. i. Mirza Ridá) Gilánban volt. 
Anyjától kértem tehát a szemüveget. Azt felelte, hogy nincsen róla 
tudomása. Igazat mondott, maga Mirza Ridá is megfeledkezett róla. 
Azt mondom, kell, hogy jól megemlékezzék róla a Mirza és szíves-
kedjék azt nekem elküldeni, mert az nem valami eldobni való 
jószág. A levél vivőjét, tanult fiamat Mirza Mehdi Kulit megbíztam,, 
hogy vásároljon számomra egy ágakkal biró szemüveget. Te is 
segíts neki, kérdezd meg európaiaktól, hogy milyen szemüveg jó 
egy hetven-nyolczvan éves öregnek, olyant keress, olyant vegyen. 
El ne mulaszd (kűtáhi mekun). Egy olyan jó barátot, mint én ily 
alávaló módon megbántani (a szemüveg eltulajdonítására czéloz),. 
megkárosítani több az embertelenségnél, ez a gazság és a kőszivü-
ség kifolyása.»1) Azt mondhatná valaki, a levelet olvasva, hogy «tant 
de bruit pour une omelette». Jagmanak családjához tartozóihoz 
irt bizalmas levelei igen sok érdekes dolgot tartalmaznak. így egyik 
fiának szemrehányásokat tesz hozzá intézett levelében, hogy neje 
halála fölötti fájdalmában úgy átengedi magát a szomorúságnak. 
A nő nem érdemli meg, hogy annyit búsuljon az ember elvesztén.. 
Az ismeretes mondással vigasztalja fiát, hogy a nő olyan, mint a 
gyöngyház, ha leszakad lesz más, ha meghalt az asszony, leányt 

J) Teheráni kiad. 145. 1. 
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kell keresni, ha elégett a rossz, jobbat kell venni.1) Vigasztalásul 
aztán elkezd értekezni a nők romlottságáról, a keletiek ezen ked-
vencz thémájáról. Hogyan van az, így élczelődik az öreg Jagmá, 
hogy te a rablónak nő nevet adtál (lefordíthatatlan szójáték a rahzen 
rabló és zen nő szóval) és a vágy égetőjót a vágy csinálójának tar-
tottad, (szójáték az összhangzás végett a sáz és sűz szavakkal). Végül 
egy sikamlós történetet beszél el az egyszeri özvegy asszonyról, ki, 
hogy szeretőjét kimentse, az akasztófára kötötte fel férje holttestét. 
Minek szerinte az a tanulsága, hogy egy kutya jobb száz erkölcsös 
nőnél.2) 

Jagmá, mint költő, meg sem közelíti ugyan Ka'ánit, de azért 
tisztességes helyet tölt be az újkori persa irodalomban. Nicolas 
értékén túl becsülte Jagmát, midőn őt közvetlenül Ka'áni és Serűs 
mellé sorozta. Keleti kritikusok, jóllehet elismerik Jagmá nem 
közönséges nyelvjártasságát, nem tartják őt oly nagy költőnek s 
csak mint satyrikust dicsérik. Serűs Ka'áni és Jagmával együtt 
a modern persa irodalom legismertebb költője. Mohammed Husejn 
az ő virágos irásmodorában így jellemzi Serúst, mint költőt: «0 a 
jelesség lajstromának eleje, a szépértelem tulajdonosa, a mindenben 
mester, a költők napja, Mohammed 'Ali az iszfaháni (arab mondás): 
«Olyan jeles ember ő, hogy mintha csak egyenesen ő érte terem-
tették volna a kitűnőséget, mestere a versnek és a prózának, a kö-
tött és a folyó beszédnek.» A világ összes tudósainak Hedsaz és 
Irák apraja-nagyjának ez az ítélete róla és ebben megegyezik az 
arab és a persa, hogy ilyen az Oxuson túli és a turkesztáni ékes-
szólók módjára szépen szóló költőt, ilyen tudományos írót még 
képzeletökben, álmukban sem láttak.8) Serűs fiatalkori életéről és 
körülményeiről mélyen hallgatnak életrajzai, még születési éve 
sincs közölve bennök. Csak abból az egy adatból lehet a költő szüle-
tési évet kiszámítani, melyet Mohammed Husejn a Geng Sájegán 
szerzője felhoz, hogy ő 1828-ban (1244) ismerkedett meg Serűssal, 

') J o b ^g. X fl ' CIAÄyMi J o v̂ aaaOS. J o b o i j Ijjj 
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ki akkor tizennégy éves lehetett.1) Ezt véve alapul, 1814. körül 
születhetett. Serűs szülei a hires Iszfahánban éltek, a fiatal költő is 
ott szerezte első babérjait. Serüsban a költészet iránti hajlam csak 
nem olyan korán felébredt, mint Ka'áníban és már tizennégy éves 
korában kész költő volt.2) Első fellépése a nyilvánosság előtt tizenöt 
éves korában, szülővárosában, Iszfahánban történt. Iszfahánban 
régóta szokásban volt, hogy egy meghatározott napon a város összes 
költői összegyűltek a kormányzónál és felolvasták előtte verseiket. 
A fiatal Serűs elég merész volt kezdő létére ezen a költői versenyen 
megjelenni. Felolvasott versei általános tetszésben részesültek. Egyik 
persa életírója szerint a fiatal Serűs versei úgy vették ki magukat 
a többi költők müvei között, mint a csalogány danája vagy a rubáb 
(egy persa húros hangszer) zenéje a dobpergés vagy a holló káro-
gása mellett. «Minden elmét elbájolt tengere (bahr tenger, versmér-
téket is jelent) vizének sajátsága. Minden kedély szerelmes lett 
ragyogó versébe.»8) Serűsnak az elért siker daczára nem volt mara-
dása szülővárosában, mert tudta, hogy «nemo propbeta in patria 
sua», vagy a mint a persák mondják: «Saját városában nem becsü-
lik az embert, Bányájában nincs értéke a drágakőnek».4) Sokáig 
Persia egyik városából a másikba ide-oda vándorolt és majdnem 
egész Persiát bejárta.6) Tebrizben érte utói szerencsecsillaga. 
Dicsőítő verseivel sikerült megnyernie 'Abbás herczegnek a Naib 
es-Seltenet fiának kegyét. Egyideig a berezeg udvaránál tartózko-
dott Tebrizben, mint udvari költő. Később a fővárosba jött, hol 

') Ugyanott. 
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pártfogója "Abbás Mirza ajánlatára bejutott Mohammed Hón udva-
rába. Nasr-ed-Dín trónraléptekor Serűs, ki őt még mint királyi 
herczeget jól ismerte, alkalmi verseivel elnyerte tőle az udvari köl-
tök szokásos czimét, a költők napját (sems es su'ará). Serűs, kit a 
sah kegye anyagi javakban is bőven részesített, folyton az udvarnál 
tartózkodott,! mint udvari költő, és a mi időszámításunk szerint 
1868-ban halt el. A persa irodalomtörténészek nem győznek elég 
hangzatos jelzőket találni Serűs dicsőítésére. Kida Iyuli Hán szerint 
Serűs versei oly édesek és könnyen folyók, mint Ebulhasan Farrahi 
és Megzi Samarkandínak költeményei.1) Mi természetesen, kik a 
költészetben nemcsak ügyes verselést, szép nyelvezetet és ékes szó-
virágokat keresünk, hanem tartalmat is, nem oszthatjuk a persa 
írók bámulatát, kik Serűsban világra szóló jelességü költőt látnak. 
A keleti előtt, mint azt már többször volt alkalmunk elmondani, 
legfőbb a szép forma és a szép nyelvezet, ö a költőnél is legtöbbre 
becsüli az ékesszólási tehetséget, ezért ha nagyon akar dicsérni 
valamely költőt, azt mondja róla, hogy ékesszóló jó szónok (fasili). 
Serűs, mint ügyes verselő és kétségtelen költői tehetség, jóval meg-
haladja a középszerűséget, de hiányzik nála az, a mi egyedül tehet 
valakit nagy költővé, az eredetiség. Ki tudja, talán más körülmények 
közt Serűsból is nagy költő lehetett volna, de az udvari légkör soha 
sem kedvezett a költöi tehetség fejlődésének. Az udvarnál mindig 
eltörpül, elfajul a költészet. 

Minden költeményében dicsér valakit, ha nem magát a sahot, 
akkor a nagyvezírt vagy valamelyik befolyásosabb nagyot. Magasz-
taló verseiben először, mint Ka'áni, sok mindenről beszél; a tavaszt 
énekli meg vagy kedvesének szépségét ecseteli, aztán ügyes fordulat-
tal a sahot vagy más valakit, kihez versét intézte, dicsér. Egyik ver-
sében például így szól «Oh te hamis bálvány, neked adtam a szíve-
met, tartsd becsben magadnál az én szívemet. Sohse szomorítsd 
meg őt. Vigyázz, hogy soha se illesd öt keserű szavakkal. Mert gyön-
géd nevelésben részesült részemről ez a szív. Nem volt ennek soha 
semmi búja. Százszor is kérték már őt tőlem a szívrablók olyan 
piros arczczal, mint a gránátalma virága. Mindnyájan tulipánt áruló 
arczczal, mindegyikök mosuszszal terhes fürtökkel. Ha a te barátsá-

') Ugyanott. 
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godat választotta szívem, ne vond meg tőle barátságodat. Nem 
találsz az én szívemnél jobb szívet, lm millió szívet rabolsz is el. 
Az én szívemnek az a tulajdonsága, hogy mestersége a hűség és 
hűség jellemzi tetteit. Egyszer a te dicséretedre zeng ghazelt, más-
kor meg a sahot dicséri, kinek szerencse a barátja, Nasr ed-Din ki-
rályt, a kinek olyan magasztalója van, mint Serűs.»1) 

Egy másik ghazeljének végsoraiban így szól: «Ha mérget 
itatsz is meg velem, nem panaszkodom kezedre. Mert a méreg is 
czukor nekem kristályfehérségű kezedből. Bepanaszolt téged Serűs 
a Gemsid méltóságú Nasr ed-Din sahnál, ki olyan mint a teli hold 
a trónon, a paripáján meg úgy néz ki, mint a fényesen ragyogó 
nap, hogy megkérdezze tőled, hogy mennyibe kerül egy csók rú-
bintodról.» Majdnem mindegyik ghazeljében végül a királytól kór 
igazságot kedvese ellenében, valószínűleg csak azért, hogy alkalma 
legyen urát magasztalni. Egyikben például így szól: «A te szerel-
med úgy magához vonza szívemet, mint a hogy a te hajfürteid fátyla 
fekete vonást húz a holdon (a hold természetesen a kedves fehér 

Serűs divánjának teheráni kiadásában nincsenek számozva a lapok. 
Azért a lapszám megjelölését mellőzzük. 
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arcza, melyen mint egy fekete vonás látszik a lecsüngő hajfonat). 
Szorosra kötött övedtől mennyit szenved a te gyönge derekad! Min-
dig a holdhoz meg a cziprushoz légy te hasonló és légy mindig az 
en keblemen. Mert boldog az, ki cziprust ölel és holdat szorít a keb-
lére. Ambra illatú lesz annak a keze és mosusz szagú a keble, ki 
ama szívbájoló hajfürteidhez érinti a kezét. Neked az arczod szép, 
nekem gyöngéd, érzelmes a kedélyem. Az érzelmes ember nehezeb-
ben viseli a szerelmi bánatot. Arczomból aranyat csinálok, szeme-
imből ezüstöt hullatok (azaz megsárgul az arczom és könnyezik a 
szemem), mert végre is aranyba és ezüstbe kerül a veled egyesülés. 
Behunyom szemeimet, hogy megpihenjen az én lelkem, mert min-
den baja a lelkemnek a látásból ered. Annyi igazságtalanságot kö-
vetsz el te rajtam, hogy magam is félek, nehogy bevádoljanak Nasr 
ed-Din sahnál az igazságos királynál, a királyok királyánál, ki az 
égig emeli a győzelem zászlaját.» Ilyen merész hasonlattal él egyik 
ghazeljében, hol mint az előbbiben a sáliról sem feledkezik meg r 
(i A te szerelmed, oh bálvány, úgy sátort ütött a szívemben, hogy nem 
gondolok semmi helyre, nem törődöm semmiféle várossal. Rózsa-
évadkor sátort ütnek a barátok a kertben. Nélküled a rózsaillat 
csak növeli fájdalmamat. Yagy jöjj tea keblemre, hogy édesen elszuny -
nyadjak, vagy mondd meg a te képzeleti alakodnak, hogy tűnjön el 
szemem elől. Oh te kinek ambra illatú lánczok hullanak az arczára. 
Bár az én kezem egyszer ahhoz a lánczhoz érne. Zsarnokoskodol te 
czukrosszájú bálvány Serűson, de a zsarnoksághoz nem adja soha 
beleegyezését az én jeles királyom Nasr ed-Din a Gemsid udvarú 
persa király.» Ghazeljeiben több helyen szép, találó hasonlatokkal 
írja le kedvese szépségét. «A reggeli szellő sem oly illatos, mint a te 
lehelleted. Nem oly gyenge a sarjadó fű, mint a te arczod pelyhe.1) 
Hold vagy és sugaradalélekbe hat, cziprus vagy és a szívben van a 
helyed. Nem volt még lélekvidító hold és szívelragadó cziprus. Mikor 
a bortól felhevülve tánczra kelsz, egy rózsafán sem terem olyan rózsa, 
mint a milyen akkor te vagy. A szépség iránti vágy és a szerelem 
fölvidította a világot, ha nem volna meg ez az érzelem, nem lenne 
akkor szép és gyönyörébresztő a tavasz. Oh a kinek benső tüze egész 
lényedet (t. i. Serűsét) elégette. Ne gyakorold az égetés mesterségét, 
mert nem nap a te tüzed. A Sirinhez hasonló kedvesnek, a kinek 

') Anis el-Ochág par Huart. Paris 1875. 42. 1. 
(633) 
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Hosreve Serűs nem tesz semmit, ha nincs is Perviz szeren-
cséje.1) A kedvesemmel egyesülés után sóvárogva nincs sem nappal 
sem éjjel egy pillanatom sem, mikor szemem távolléted alatt köny-
nyeket ne hullatna.» Elég élénk,a régi költőkre emlékeztető hangon a 
korcsmárosliozi ntézi szavait egyik költeményében : «Csapláros! hozz 
nekem egy-két ragyogó borral töltött poharat. Hozz egy csókot arról 
a badakhsani rúbinthoz hasonló ajakról. Én tetőtől talpig csupa 
tövis vagyok te csupa rózsa vagy. Hozz nekem egy-két rózsát arról 
a rózsaligethez hasonló arczról. Ez éjjel ezek a holdfehér homlokú 
szépek mind az én vendégeim lesznek. Hozz ide egy pár szép arczú, 
ghazelt zengő énekest. Ha nem tudsz találni zenészt és szép arczú 
jó hangú énekest, tégy kezet a Venus csillagra és hozd le a forgó 
égboltról. Kopogtass be az éden kapuján nekem a bolondnak ne-
vében, s hozz egy pár üveggel a mennyei borból. Hogy elmerits a 
borba tejbe és a czukorba, hozz nekem egy üdvözletet attól a nevető 
szépségtől. Vérontó tekintete gyorsan megölt engem: Uj életre ébresz-
tett ajka hozzál nekem hitet. Minek hánytorgatod hogy hitetlen lett 
Serűs. Hozz nekem ebben a korban a sahon kívül egy igazi muszul-
mánt. Nasr ed-Din sahon az igazságoson kivül, kinek azt mondja az 
ég: «Király a te arczodról hozd el nekem az istenség méltóságát.»2) 
A sah tudvalevőleg nem tartozik a legvakbuzgóbb moszlimek közé, 
de Serűs hízelgésből az egyedüli moszlimnek nevezi a reformbarát 
uralkodót, kit gyűlöl a hatalmát féltő papi osztály. A persa kormány-
nak érdekében áll a papi osztálynak, a mollák rendjének, elnyomása 
és ártalmatlanná tétele, mert ez az osztály az,2) mely mintegy álla-

x) Nizámi ismeretes költeményére a Hosrev ú Sirin-re czéloz. 
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mot képezvén az államban, minden újítás elé akadályokat gördít.1) 
Az antagonismus az uralkodó ós a sötétséget kedvelő papi rend 
közt olyan, mint a hamu alatt rejtőző parázs, mely minden pillanat-
ban lángra lobbanhat. Sok igazhívő persa fülében ezért úgy hangzik 
Serűsnak Nasr ed-Din vallásosságára vonatkozó dicsérete, mintha 
valamelyik vakbuzgó keresztény ember előtt beszélne valaki Voltaire, 
Diderot vagy Renan hitéről. Serűs dívánjában találkozik egy-két sze-
relmes vers, melyekben senkit sem dicsér a költő. Ilyen például a kö-
vetkező, melyben a hagyományos kőszívű kedvesről szól: «Meddig 
még ez a tűzhöz illő hirtelenkedés és makacsság.Tégy le erről az ellen-
kezésről, mert végtére is nem vagy te tűz. Ha tündérkent eltűnsz a 
szemeim elől, nem kárhoztatlak, mert olyan szép vagy, mint a tün-
dér. Mind a kétfelől utadon sorfalat állanak a tört-szívüek azt várva, 
hogy mikor rántasz te kardot. Az idegent dédelgeted, az ismerőst 
elkergeted. Az utánad sóvárgót megolvasztod, szeretőidet meg meg-
ölöd. Ne csodálkozz, hogy mindig ittasak a szemeid, hisz folyton 
bort iszol ajkaidról. Ilyen kedves szívbájoló kedvesre van Serűsnak 
szüksége, hogy az ő házának és vendégségének világító fényt adója 
legyen.»2) Aligha van Serűs összegyűjtött költeményei közt két-három 

8 9 

*) I reger ingens interesse l i gge r det ater a t t t i l l i n t e tgö ra m o l l a s . h v i l -
kas in f l y tande o c h egennyt t iga beteende är a l l t u t o m gagnel igt f o r s ty re l -
sen. H e d i n G e n o m Persien 1887. 361. 1. 
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szerelmi versen kívül olyan költemény, melyben legalább a végso-
rokban valakinek ne liizelegne a költő. így egyik versébén a persa 
újévet (nooú rűz) énekli meg, mely ott tavaszra és nem télre esik, 
mint nálunk, és a tavasszal újra éledő, virágzó természet leírásának 
végsorába erőltetve betolja a nagyvezér erkölcsének dicséretét. «Az 
újév szelétől megújult, fölvidult a világ. Ambráról fúj az új év szele, 
ha nem jött ambráról, hogyan lett ambra-illatúvá. A reggeli szellő 
úgy tele szórta virágokkal a rétet,hogy te azt mondanád: igazgyön-
gyökkel díszített zöldselyem az. A tulipán olyan, mint a szépek fül-
kagylója. Az ibolya meg olyan bodros, mint a szép-arczúak bajfürtje. 
Minden együtt volt, a mi csak örömet okoz a mámorosnak. A kertek 
közepén csalogányok, a kert szélső fáinak ágain örvös galambok. Az 
egyik dalolva leszállt, a másik énekelve felröppent. Az ibolya a ró-
zsával és a narczissal gyűlést csináltak a kertben. A márcziusi eső 
olyanná tette a földet, mint a paradicsom kertje. A levegő meg 
olyan lett az újévi széltől, mint a nagyvezér erkölcse.»2) Serús az 
udvari költők szokása szerint legtöbb versét bizonyos alkalomra 
írta. A sahnak kboraszáni útjára például a következő költeményt 
szerzette: «A sah, kinek parancsa után jár a végzet, visszatért a 
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hit szultánjának Imáin Kidának sírjához tett zarándok útjából. 
Utra-kelésekor kengyelfutója volt neki a szerencse, visszatérte-
kor az isteni segítség járt a nyomába. Vigan ment el és öröm-
mel tért vissza, mint a hogy a mennybemenetelről visszajött a 
választott (Mustafa = választott Mohammed próféta egyik neve). 
Eleget tett mind az állam mind a vallás dolgának. Igen igy cse-
lekesznek a hivő szultánok. Nagy Sándorral ellenkezőleg, mint 
Hider próféta, eljutott a mara dandóság f o r r á s á h o z . A rom-
lás nem férhet ezután a sah birodalmához. Nincs már kitéve az 
enyészetnek a sah személye. Mielőtt a méltóság szentélyébe lé-
pett volna, levette fejéről a méltóság koronáját. Szólott, mi ebben 
a kertben a fejedelem, mi a szegény ember! Mi a király — úgy-
mond — ennél a sírnál mi a koldus! Úgy meghajolt a szent 
hely küszöbén, mint meghajolnak trónja előtt a fejedelmek alakjai. 
Angyal hívta be a sahot a templomba, mert angyallal ismerős az ő 
lelke. Szövetséget kötött azon a szent helyen Istennel, hogy indus 
aczélú kardjával fog szent háborút viselni a hitetlenek ellen. Meg-
ígérte az Isten neki a diadalmat és a győzelmet addig, míg hü 
marad a szentháborúi fogadalmához. A királyok napja Nasr ed-Din 
az igazságos. Az izlám őre a napok kincse. Paripája az ellenség 
fejére gázol. Kardja a kiontott vérrel táplálkozik. Kezéhez hason-
lítva, olyan az oczean, mint a pocsolya. A nap az ő elméjéhez viszo-
nyítva sötétebb a legkisebb csillagnál. Kardjával kioltja a nyomo-
rultak lelkét. Törvényszéke és kormánya bajt hoz az istentagadók 
fejére. »2) 

*) Nizámi Iskender Námeh-ja szerint Nagy Sándor nem találja föl 
az élet forrását ós csakis a mesés próféta Híder jut el odáig. 

9 1 



•92 •92 D! KÉGL SÁNDOR. 

A sah és a nagy emberek magasztalása mellett a profétárói és 
'Aliról sem feledkezik meg. Mint egyéb dicsérő verseiben, úgy 
a Mohammed és 'Aliról szólókban is a próféta és Ali erényeinek 
felsorolásán kivül sok egyéb szorosan oda nem tartozóról is beszél. 
'Alit, a síiták kedvenczét, dicsérve, így írja le kedvesének mindent 
elhomályosító szépségét. «Ha fölkeresed (t. i. 'Ali) a Ferkhár váro-
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sában lévő bálvány templomot, valamennyi bálványt értéktelenné 
teszed a bálványimádó szemében. Ha a tüzimádónak álmában meg-
mutatott arczodat, közönyössé teszed lelkét a tüzbálvány iránt. 
Állad gödröcskéjében Hárűtként a babyloni kútat bírod. Oh meny-
nyi szivet fogsz meg te abban a kútban. Senki sem kötött még illa-
tos övet a hold körül. Te jószagú övet kötsz a holdra. Mikor ki-
bontod hajadat, megszégyeníted az illatszerész boltját». Egy másik 
versében, melyben egybefoglalja 'Alinak és a sahnak dicsőítését, így 
isteníti 'Alit: «Ha azt akarod, hogy bejuthass a legmagasabb égbe, 
kell, bogy a hívők fejedelmét Hejdert ('Ali egyik neve, annyit tesz, 
hogy oroszlán) dicsérjed. Ha 'Alít követve a földre lépsz, olyan sza-
gos lesz lábad alatt a föld, mint az ambra. Ha az ő szerelmétől 
lelkesíttetve, a Zekkun fölé emeled a kezedet, a Zekkun forrását is 
olyanná varázsolod, mint a Reuter.» Kifogyhatatlan Serűs az 
uralkodó magasztalásában. Sok költeményében, mint a nagyvezért 
dicsérő versében láttuk, csak a vers végébe toldja be úgy a hogy a 
dicsérő sorokat, úgy, hogy az, a magasztaló sorokat kihagyva is, 
megállná a helyét, mint befejezett vers. «Oh te, kinek a derekáig 
ér le a hajfonata. Karod jaszmin fehérségű, kebled khinai selyem 
puhaságú. Csábító, szivzavaró, szívámító, szívbilincselő, szívbájoló, 
szívrabló ! Arezod ós alakod előtt megalázza magát szégyenében az 
égnek holdja és a kertnek cziprusa. Háromféle dolog veszi a veres 
színt arczodtól, a rubint, a gránát alma és a borostyánkő (I). Für-
teiden és szemöldöködön kívül nem láttam még szurkot és nem 
hallottam mosuszból íjjat. Ha azt akarod, hogy ingyen legyen 
kapható a mosusz, bontsd ki csak mosusz illatú hajfonatodat. Te a 
kor bálványainak (szépeinek) vagy a fejedelme. Én pedig a kor 
uralkodójának vagyok a dicsérője.» x) A próféta tiszteletére írt ver-

M . T . AH. É R T . A RYF.LV- ÉS S Z É P T . K Ö R É B Ő L . 1 8 9 2 . I V . K . 1 1 . S Z . 
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sei majdnem mind egyformán a képzelt kedves, a keleti, különösen 
a persa gbazelek ezen obligát alakjának leirásával kezdődnek. 
«Mindenki, a ki megpillantja, — így kezdi egyik Mohammedet 
magasztaló versét, — ajkát és szívrabló bajfürteit, nem tudja meg-
különböztetni az elsőt a rubinttói, a másodikat az ambrától. Haj-
fürteit azon tulajdonságuknál fogva, hogy görbék és meghajtottak, 
így hívhatom, miért ne hívhatnám labdaverőnek és abrincsnak. 
Alakját és arczát, a milyen szép és egyenes az, mondom, miért ne 
nevezhetném holdnak és fenyőfának. Yeres rózsalevélhez hasonló 
mindenesetre az ajka. Oh, mennyi czukrot hint az a rózsa levele.» 
Egy másik ugyancsak Mobammedre írt versében így szól: «Ob a 
te kebled selyem pubaságú, a szived meg üllő keménységű. Állad 
gödröcskéje szivemnek a börtöne. A te hajadtól vette jó illatát az 
ibolya. Fogaidtól rabolta fehér fényét a csillag. Egyszerre fölhagy a 
nevetéssel a kinyilt rózsa, mihelyt meglátja ajkadat és fogaidat. Két 
orczád és két bajfonatod jászmin és bazsilikom szagot áraszt. Ajkad-
tól nyeri szépségét és pirosságát a szépvizű igaz gyöngy s a tulipán. 
Nem fogja fel oly könnyen a labdaverő a labdát, mint a hogy a te 
bajfonatod elragadja a szíveket. Ambra van nálad vadrózsára hintve 
(az illatos bajfürtöket érti az ambra, és a fehér arczot a vadrózsa alatt). 
Czukrod van korallra teremtve (a hófehér fogakat érti a czukor, és 
a piros ajkat a korall alatt). Téged választott ki a huri nemzetségből 
és ilyen paradicsomi ékességgel feldíszítve hozzám küldött (t. i. 
Allah) jutalmul azért, hogy a létezők urát (Mohammedet érti) 
dicsértem. A próféták seregének feje Mohammed, a választott; ő az, 
a ki Istennel közvetlenül érintkezik. Senki sem juthatott még ő 
és az Ur közé. Maga Gábor árkangyal azon a helyen zavartan 
áll. Mint próféta jött ő, kinek volt kardja és könyve, tanúsága és 
bizonysága. Mikor felemelkedett Ahmed zászlaja, egyszeriben le-
hanyatlottak a sátán zászlói. Midőn először földre tette lábát, romba 
döntötte Nusirván magas palotáit.»1) Ezzel azt tudatta, hogy én 
azért jöttem a világra, hogy megszüntessem a mágusok bitét. Maga 
az Igazságos (Allah egyik neve a 99 szép név közül) az ő nevére 
esküdött. Nyisd ki a koránt és olvasd a la 'amrukát (életedre mon-

1) A monda, mely szerint Mohammed születése napján a persa ural-
kodó palotájának több tornya ledőlt, 'Abd el Maslh nevű szyr ember el-
beszélésén alapszik. Sprenger: Das Leben und die Lelire des Mohammeds 
Berlin 1869. I. köt. 134. 1. 

(640) 
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dorn). Öreg ember osztotta meg vele a szőnyegét. A trónuson Isten-
nek lett a vendége. Hogy a tudósok okoskodását semmivé tegye, 
egy szökéssel keresztül ment a kilencz égen. Az élet forrása az ő 
törvénye; mindenki, ki abból iszik, örökké él. Ha azt akarod, hogy 
annyi ideig élj, mint Hider próféta, abból a forrásból merítsed 
az élet italát. Ő az, ki összecsavarta a tudatlanság szőnyegét és ki-
terjesztette a bölcsességét. Ágyából egyenesen az égbe ment s a 
világ kezdetétől annak végéig futtatott. Gábor árkangyal gyalog 
szaladt paripája mellett. Lóháton ment ő át a kilencz égen. Mikor 
a föltámadáskor az Isten ítélőszéke elé járul, az ő ruhájának szegé-
lyébe kapaszkodj. A fénykupola alatt a szószéken ül ő s mi enge-
delmesen mellette állunk. Egyik oldalán Jézus Mária fia áll, a 
másikon Mózes».1) 

(647) 
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Mint a közlött példákból is látható, Serűs korántsem oly 
találékony magasztaló verseiben, mint Ka'áni, mert nála egyik 
dicsérő vers úgy kezdődik, mint a másik, legfeljebb a jelzőket, 
hasonlatokat variálja kissé, melyekkel kedvese bájait festi. Serűs 
legfőbb érdeme a szép nyelvezet. A persa írók csodálják Serűs nyel-
vét és modorát. Husejn 'Ali Kermánsahi, ki előszót írt Serűs 
divánjához, a költő nyelvezete fölötti elragadtatásában így szól: 
«Serűs azok közé a mesterek közé sorozható, kik új alakba öntve, 
vissza tudják varázsolni a régit. Az ő szavaiban mintegy újjá szü-
letett a classicus persa nyelv, akármelyik versét olvasod, egyrangú-
nak fogod találni Farrahi és Megzi Samarkandíval. Verseinek 
szépsége Sa'diéval vetekszik; ha mesznevijét tekinted, azt vélnéd, 
hogy az töredék Mevleví Rűminak műveiből. 

A költészet prófétája, Firdaűsi, óta még senki ilyen ékesen nem 
szólott; ez okból nevezték el őt Serűsnak (angyalnak).» A divánjá-
ban összegyűjtött költeményein kívül a «Titkokkertje» jlyJifí s^ó^ 
czím alatt egy nagyobb, siránkozó hangon írt költeményt birunk 
tőle, melyben a kerbelai eseményekkel foglalkozik. A persa ezer 
egy éj fordítás meséihez, mely Serűs régi pártfogója, ' Abbás herczeg 
sugallatára jött létre, Serűs szedte össze a persa költőkből és rész-
ben írta az odaillő verseket. Elete utolsó napjaiban egy nagy hős-
költeményen dolgozott, melyben a próféta első háborúit akarta 
megénekelni a Sáh-Námeh modorában és versmértékében. Ez a 
műve töredék maradt. Sebái Kasání az ujabb persa irodalom első-
rendű költője, ki hírnévben vetekszik Ka'áni és Serűssal. Sebái, vagy 
valódi nevén Feth 'ali Hán, mint neve is mutatja, Kasánból szár-
mazott. Költői müveivel korán meg tudta nyerni Feth'alí sah jó-
indulatát, ki maga is költő volt és irodalmi hajlamú nagyvezérével 
együtt szerette a költőket. Az udvarhoz bejutva, csakhamar elnyerte 
a Sebái, az udvari költők egyik szokásos czímét, a Költők királyáét. 
A- aah kegyéből több fontos, azaz jobban mondva jövedelmező állást 
töltött be: így volt Kumnak és szülővárosának, Kasannak kormány-
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zója. A persa irodalmárok Sebáit, mint olyan költőt, ki még a 
megközelíthetetleneknek tartott régi nagy költőket is meghaladja, 
egekig magasztalják. Még Rida Kuli Hán is, ki pedig nagy jártas-
sággal bírt a régibb és ujabb persa irodalomban, nagy elismeréssel 
úgy nyilatkozik róla, hogy körülbelül hétszáz éve már, hogy ilyen 
jelességű költő nem jött a világra s a kortársak közül éveken át 
senki sem tudta őt utóiérni.1) Sebái igen termékeny költő, a mint-
egy tizenhatezer verssorból álló divánján kivül több igen terjedel-
mes költeményt írt. Legnevezetesebb ezek közül az Ur könyve 
(aw>Ü> Jü^liXá-), mely Mohammed és az első khalifák történetét adja 
hősköltemény alakban. A persa kritikusok nem győzik eléggé ma-
gasztalni ezt a már tárgyánál fogva is minden moszlim előtt becses 
költeményt. Rida Kuli Hán szerint «sokan az igazságos férfiak 
közül Sebáínak mesznevijét fölébe teszik Firdaúsi-énak.2) A Hudá-
vend Námeh irálya és modora rendkívül hasonlít ugyan a Sáh Náme-
héhez, de azért magától értődik, hogy az előbbi mű csak szolgai 
utánzása, majmolása az utóbbinak. Ezért kissé különösen hangzik 
az a lelkesedés, melylyel persa írók Sebái férczművét a nagy mes-
ter remekével merészlik szembe állítani, sőt a mint Rida Kuli Hán 
után felhoztuk, találtatnak olyanok is, kik Sebáínak kettős versét 
tökéletesebbnek tartják a nagy persa epikusénál. Ez az Ítélet olyan-
formán hangzik, mintha valaki valamelyik renaissance korbeli 
latin verselőről azt állítaná, hogy az latinság tekintetében felülmúlja 
Vergiliust vagy Horatiust. Sebái eposzát, úgy látszik, olyan szemek-
kel nézték bírálói, mint sok költő tekinti saját elmetermékét. 
Általánosan ismeretes, hogy a legtöbb költő és művész azt a mun-
káját hajlandó értékén is túlbecsülni, a mely legtöbb fejtörésébe és 
fáradságába került és Ítélete legtöbb esetben ellenkezik bírálói 
és a nagy közönség ítéletével. Ebből a szempontból nézve, Sebái 
müve csakugyan a tökély meglepő magas fokán áll. Nyelvezete szép, 
szabatos, verselése kifogástalan. Nagy terjedelme nem közönséges 
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költői tehetségre enged következtetni, és tanúskodik irója kitartá-
sáról és munkakedvéről. Igaz, hogy lépten-nyomon észrevehető, 
hogy szerzője mély tanulmány tárgyává tette a «Királyok könyvét,» 
de az utánzást sohasem tekintették bűnnek a keletiek, kiknek fogal-
muk sincs a plágiumról és az írói tulajdonjogról. Történészeik, 
theologusaik egyszerűen kiirják egymást. Az ujabbkori persák még 
engedékenyebbek e tekintetben, mint a régiek, s a sikerült jó után-
zatot már a classicusok közé sorozzák. A modern persa költő nem 
akar előre menni s új, a régiek által még nem ismert utakon haladni, 
ő esak a régi, szélesre taposott uton igyekszik lehetőleg megközelí-
teni, s ha lehetséges, felülmúlni a régi modorban a régieket. Sebái 
is ilyen modern költő, ki minden áron classicus szeretne lenni. 
Tagadhatatlan, bogy van költői vénája és új persa költőnek elég 
tanultsága. Jártas a régi persa nyelvben, meglehetősen ismeri a 
mohammedán traditiókat. Legfőbb érdeme, hogy jól el tudja találni 
az époszi hangot. Nyelvezete csaknem minden versében emlékeztet 
a Sáh Náhme-ra. Irálya elég egyszerű és nem oly keresett, mint a 
legtöbb ujabbkori poétáé. Az Ur könyvét a szokásos invocatióval 
kezdi, hol Allah mellett annak küldöttéről is megemlékezik».. 
«A világnak csak egy mindenható ura van. Mindenki tehetetlen, 
csak egy a mindenható. A tiszta lelkűek közül egy csapatot küldöt-
téi, hogy útmutatók legyenek. Ragyogó lelkükkel fölékesítéd testü-
ket. Testüket és lelküket egyaránt földiszítéd. Mohammed a próféták 
feje, ő a létezés tengerének első gyöngye». 

A Iludávend Námehban Mohammednél nagyobb szerepet 
játszik a síiták szemefénye, 'Ali az Isten oroszlánja. Az egész éposz 
tele van cAli hőstetteivel. 'Ali rajzában sok vonást vett át Sebái a 
monda Rustemjétől. A történelmi háttér csak arra szolgál, hogy 
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jobban kiemelje a nemzeti hős alakját. Egy helyen leírja 'Ali 
párharezát az öreg mekkai vitézzel, 'Amr bin Abd el Wodd-al.1) 
Először leírja, hogy mikép vonultak ki a medinai vitézek, kik a 
valóságban a földhányások mögött csak védelemre szorítkoztak. 
«Azután Jatrib (Medina régi neve) hősei magukra öltötték a sürü 
pikkelyü (az eredetiben szűk szemű) pánczélt. A legkitűnőbb had-
vezér ('Alit érti) csatájára készülve, a görbe ijjakra kifeszítették az 
ideget. Mind úgy néztek ki, mint a hatalmas karmú oroszlánok, 
melyek fölhasogatják a harczban a vadkanok bőrét. Görögországiján 
köszörűit indus aczéllal, nagy elszántsággal rohantak az ellenre.» 
Miután megelőzőleg leírta mind a két fél hadi készülődéseit és 
elbeszélte, hogy az öreg mekkai vezér 'Amr bin 'Abd el Wodd 
néhányad magával átugratott a Medinát védő árkon, így festi le a 
hatást, melyet váratlan megjelenése az igazhivőkre gyakorolt. 
«Mikor az őrtálló 'Aufnak fia megpillantotta őt (t. i. 'Amr-t), keblé-
ben elszorult a szíve a félelemtől és így szólt társaihoz : Ez az 
ördög, ki vaspánczélba burkolta bronztestét. Legyen bár kő, vas, 
üllő vagy oroszlán avagy elefánt valaki, nem ér az semmit ö ellene, 
mert nem marad egy lélek sem öreg, sem fiatal a seregből életben. 

Legjobb lesz, ha Mohammed hőst a csillagjóst (flsáó) kiadjuk neki, 
ha ő megöletik, mi kimentjük lelkünket ennek a dühös oroszlánnak 
a körmei közül.»2) 'Amr bin 'Abd el Wodd nagy hanggal hívja fel a 
medinai vitézeket, hogy vele párbajt vívjanak. A megrémült medinai 
seregből senki sem mer vállalkozni, hogy vele szembe szálljon. 
Látva, hogy magától senki sem akar 'Amrnak kiállni, Mohammed 
próféta maga szólítja fel vitézeit, hogy ki akar a mekkaival harczra 
kelni. Mindenki a próféta háza mögé húzódik és senki sem vállal-
kozik. Végre 'Ali, az Isten oroszlánja, lép Mohammed elé és miután 
megtudta a prófétától, hogy 'Amr az, ki párbajra hívja a medinai 
vitézeket, így szólt: 'Ali, oh királyom, az vagyok én, kinek egy 
erdő oroszlánja van a pánczéljában. Megdicsérte őt a próféta és 
barátságos szavakkal így szólt hozzá, a te barátod a világnak az ura. 

1) Sprenger: Das Leben und die Lehre des Mohammeds. III, köt. 
211. lap. 

2) 'Auf-nak hívtak egy zsidó törzset Medinában. Valószínűleg a költő 
azért adja e szavakat 'Auf fiának szájába, mert az mint zsidó nem hitt 
Mohammedben. 

(647) 
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Azután tiszta kezeivel maga Mohammed kötötte fel neki turbánját 
és a két világ nyitját rejtette alája. Maga adta neki a fényes kardot 
a kezébe és maga mondta neki, hogy győzzél és diadalmaskodjál a 
harczban.1) 'Ali, mint igazi époszi hős, a régi arabok módjára eleinte 
gúnyos szavakkal boszantja, ingerli ellenfelét. «Azután az az Isten 
oroszlánja, gyalog szerrel mint az oroszlánok, bátran annak az 
ördögnek tartott. Mikor közel ért hozzá, fölordított, mint teszik a 
harczban az oroszlánok. Lélekgyönyörködtető, szívcsillapító hangon, 
aztán elejétől végéig beszédében így szólott hozzá (az eredetiben 
regezt mondott neki). Ne siess, te hatalmas bajnok, mert egy 
nyomos vetélytársad akadt. Egy olyan bátor ember, ki nem fél 
veled harczolni, nem fárasztja azt el a te karod és markod. Az a 
reményem, hogy halálod végett fejedre csap majd le a vaskalapáes. 
Levágott fejed miatt gyászol majd szerető anyád, mint a hogy gyá-
szolja a rokkant öreg fiatalon elhalt gyermekét.»2) 'Ali aztán hosszas 
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öndicséret után elmondja, hogy ő hármat kíván 'Amrtól és legalább 
egyet tegyen meg azok közül. Első kívánsága az, hogy ismerje el az 
igaz Istent, második, hogy hagyja abba a háborűt ós vezesse vissza 
Mekkába a seregét. «Harmadik szavam az, így szólt, hogy mivel én 
gyalog jöttem ide, szállj le te is gyorsfutású lovadról és aztán mint 
férfiakhoz illik, fogj hozzá a harczhoz. Midőn meghallotta 'Amr, 
villám gyorsan leugrott lováról és lábait tette paripává. Azután így 
szólt: 'Ali ezeket a szavakat ne nekem tudd be, mert ezt a magas 
ég kívánta így tőlem.»1) A királyok könyve csatáinak modorában írja 
le 'Ali és 'Amr bin 'Abd el Wodd küzdelmét. A költő itt eltér a 
száraz történelmi ténytől és sokkal rettenetesebb bősnek rajzolja 
'Amrt, mint az öreg mekkai valóságban lehetett. A két ellenfél 
szörnyű nagy dühhel rontott egymásra. «Olyan nagy por támadt a 
küzdőtéren, hogy az egész föld és az ég homályba burkolódott és 
elsötétült. Egyik azt mondta (a nézők közül), hogy nézd, az bele-
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ment a porba. Egy másik meg azt kiáltotta, hogy ez meg elesett a 
harcztéren. Abban a szurok sötét porfellegben, a dühös oroszlán 
leteperte a hatalmas elefántot, de a sötét porfelhő mindent elfödött 
fátylával. Egyaránt el volt takarva a sötét dív és a fenyes angyal. 
Kirántotta aztán kardját cAli, mely úgy tele volt méreggel, mint a 
hímkigyó foga s annak a rókának úgy fölfogva az állát, mint a 
juhnak, egyszeriben levágta gaz fejét.»1) 

Igen nevezetes költeménye még Sebáinak a «Királyok kirá-
lyának könyve» (Sahinsah Námeh), melyben Feth'ali sahnak, az 
akkori persa uralkodónak, életét írja le dagályos udvari költő stíl-
ben. A költeményben a nagy műóposz-író Nizámi példájára így 
szól az emberi beszéd és a költészet fenségéről. «A világ ura szóval 
teremtette a világot. Egy mondás folytán állott elő a teremtés.. 
A próféta beszéde által lett jelessé, mert ő az Isten szavának a 
tudtul adója. A beszéd versenyén nyerte el ő a díjat és nem járás, 
alvás és henyéléssel lett híres. Maga a sző egy ritka drágakő, 
melyet hol József rabol el, hol a farkas. A beszédért nevezték el az 
embert embernek, nem szilárd csontjai és puha testéért. Ha a grá-
nátalmafát azért nevezik tüzgyökérnek, mert tűz a gyümölcse (szó-
játék a gránátalmafa nevével, mely persául nár bun, szószerint 
tűzgyökér és a gránátalmával, melyet nár tűznek hívnak). Akkor, 
ha nem szó a gyümölcse ennek az ágnak, nem illik reá az ember 
nevezet. Minden más teremtett dolognál följebb való a szó, lásd a 
szónak gyöngye a teremtés.»2) 

A Királyok királyának könyvében Sebái mindent a Raűdet 
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es Sefá Nasiri ezímű udvari történelem irályára emlékeztető módon 
ír le. Jelzőt jelzőre halmoz s szinte kéjeleg a czifra, keresett hason-
latokkal és bizarr képekkel. Többek közt Feth'ali sah egyik oroszlán-
vadászatának leírásában így szól: «Nézd az oroszlánok egyik har-
czát az oroszlánokkal. Az oroszlánokkal való küzdelmét nézd a hő-
söknek. A lovasok mind úgy megijedtek, mint a farkastól remegő 
bárány. A félelemtől torkukon akadt a szó. Nem tartotta őket 
össze már a fegyelem. Egyikben sem volt bátorság, hogy szembe 
szálljon a dühös oroszlánnal. Azért volt ez az ijedelem, mert az 
erdőből egy oroszlánordítás jött ki az oroszlánok torkából, vagy 
menydörgés a sárkánykígyó szájából, mely szörnyűségben 'fölül-
múlta a sárkányt és a mennydörgést. Az egész erdő megrémült attól 
a veszett elefánttól. Minden nádszál egymásra borúit és összetört. 
Egy elefántnagyságú oroszlán jött futva, vagy egy sárkánykígyó, 
mely úgy bőgött, mint az elefánt. Egy csodálatos nemes teremt-
mény. Szája tátongó mélysége az oczeánnak. Két szeme olyan, mint 
két égő tűzhely. Lélekzetének heve az eget égeti.1) Feth'ali sah 
maga megy az oroszlán ellen. «Mikor megpillantotta azt az ordító 
oroszlánt, a királyok királya menten neki akarta fordítani gyors 
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paripáját. De látva, hogy úgy remeg alatta a ló, mint a nyárfa-
levél (az eredetiben fűzfalevél), dühbe jött s azt kiáltotta, hogy 
ennek a fenevadnak ugy (sincs paripája s nincs semmi szé-
gyenleni való ebben az ellenfélben. Gyalog fogok tehát harczolni 
ezzel az oroszlánnal és vérével fogom veresre festeni a mezőt. 
Leugrott lováról az az oroszlánfogó és gyalog ment neki az orosz-
lánnak. Az oroszlán őt látva, dühében összeverte karmait és hátra-
vetve fejet, kitátotta száját. Először úgy kitátotta száját, hogy azt 
látva, te azt mondtad volna, hogy az egy veresszinű barlang. 
Mérgében a karmainak erejével kifeszített kövekkel verte az 
égboltot. A lovasok borzalommal teli szívvel mindnyájan Isten-
hez fohászkodtak és az Urat dicsérték féléimökben. A fejedelem 
az alatt az idegre téve a repülő nyilat, megmarkolta a hajtott 
ijjat. Mikor a nyil végét jól a füléhez illesztette (az eredetiben 
sűfár a nyil végén levő tollazatot jelenti), azonnal megtette 
a világ teremtője azt, a mit ő akart. Kilőtte nyilát arra a maró, 
tópö oroszlánra. A vén ég is megrendült a lövésre. A világ királya 
ökör belének nyilától, mint a kigyó összehúzta magát a hatalmas 
oroszlán. Kardot rántott erre a király és a mint az oroszlánhoz 
közeledett, úgy felordított az a nyíllal sebzett fenevad, mint a 
mennydörgő felhő. Mint valami hím sárkánykigyó úgy rohant a 
királyra. Az oroszlánverő fejedelem megállott előtte és a világ 
teremtőjének nevét említve úgy a torkába vágott az oroszlánnak 
vízszinü tüzével (a kardot nevezi víz, azaz kókszinű tűznek), hogy 
azt a torkától a hátáig ketté szelte.» Sebái, mint valódi udvaroncz 
költő mindent dicsér, a mi csak viszonyba hozható a sah magas 
személyével. így dicsőíti egyik versében a király tőrét és kardját. 
«Oh te Darius, vízszinű tőrje, meddig alázod még meg magadat 
ezen hitványok előtt. A végzet fűrészének a foga vagy te. A sár-
kánykigyó szájának vagy te a foga. Ha csak azért nem sietsz őket 
megölni, mert magad is szégyenled magadat, véröket ontani.» x) 
A sah kardjának ilyen virágos irályban zeng dicshymnust: «Víz-
liliomszinű, veres rózsát termő, győzelem levelű, birodalom gyü-
mölcsű. Te vagy a szerencse és a hit kertjének az ékessége. Föld-
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mives és fa vagy te egy személyben. Tavaszod a királyok királya, 
karjának izomereje. A csatatér síkja a te tulipán ágyásod. Képes 
vagy te az ezerszínű tavaszszal olyanná tenni a világot, mint Arzeng 
műhelye.1) Ideje van már, hogy Zulfikárként (így hívták 'Ali kétélű 
kardját) vérét ontsad ennek az egynehány zsidónak. Itt már az 
ideje, hogy felgyújtsad a tüzet és elégessed az oktalan siketek csű-
rét. Ha nem tartod méltóságodhoz illőnek, hogy tüzet vess ezekre 
az alávalókra, mondd, hogy én hangyák helyett kígyóra vadászok 
és hangyáim akkorák, mint a sárkányt evő kigyó. Az, a ki hangya 
helyett kígyóra vadászik, nincs semmi különös abban, ha nem ker-
geti a földi férgeket.»2) Magától értődik, hogy folyton magasztalja a 
sahot, az ő kenyéradó urát. Nem győz eléggé magas fenséges jelzőket, 
hasonlatokat találni, hogy egekig magasztalhassa urát. «Te légy 
a föld és az ég ura, Oh király (az eredetiben legyen az ég a te földed 
király). A hatalom keze a te ruhaujjadban legyen. A csillag tüzes 
paripája és az ég makacs lova legyen nyugodt és fékentartott a te 
nyerged alatt. A nyiltartós királyok melle legyen a te szívbe fúródó 
nyilad nyíltartója. A Saturnus csillag, a hetedik égnek az ura, legyen 
a te hitvány szolgádnak a szolgája. A végzetnek tövise és datolyája, 
java és rossza legyen a te barátságod és gyűlöleted pálmájának a 
gyümölcse. A te tetszésedtől függjön az, hogy mi töröltessék ki és 

l) Aráeng Maninak a prófétának ós festőnek képes könyve itt maga 
a festő neve helyett áll. 
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mi maradjon meg a sors könyvében. A tagadókkal szemben kardod 
legyen a döntő bizonyítékod. Adjon az Isten neked esőt te lélek-
tápláló nevelő virány. Te vagy a legmagasabb éden, vagy a legfel-
sőbb ég. Égnek neveznélek el téged, ha nem lenne csillagoktól 
szeplős, himlös az ég arcza.» Egy másik dicsérő versében Feth-
'alínak lándsáját írja le és a lándBa és birtokosának dicsőítését 
egybe foglalja. «Az olyan mint a ldgyó, melynek útja van az ellen-
ség melléhez. Bot-alakú vasfarkú aczél-fejü. Farka a földet tartó 
bikának a hátáig ér, feje az ég oroszlánjának a belét hasogatja. 
Nem csoda, ha kőszívű kegyetlen, hisz a kőből ásták ki a lelkét 
(a dárda vashegyére czéloz). Alakja, egyenességben megszégye-
níti a cziprusfát, új ág az, mely a győzelem kertjét díszíti. Jól-
lehet mindig a szív forrásából iszik vizet, de azért folyton koronát 
visel az ellenség vezéreinek levágott fejeiből. Olyan sovány, karcsú, 
sárga a teste, mint a szerelmeseknek, de azért mint a szépeknek 
szívszúró tekintete, fátyolszaggató. Kincset adó vipera az, mely a 
harczban a szerencsés fejedelem markában tartózkodik, a jeles 
Feth'ali sahnak a világurának a kezében, ki Nagy Sándor szívű, 
Darius udvarú, Gemsid méltóságú.» A sok hízelgő költemény közt 
van egy pár verse Sebáinak, melyekben a sors kifürkészhetetlen-
ségéről, a mindenség megfejtlietetlenségéről elmélkedik. «Ez miért 
tövis, az mi okból datolya ? Az minek tej, ez miért szurok ? Mivel 
érdemelte ki a sólyom a szerencsét, mit vétett a bagoly, hogy nem 
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becsülik? Mi miatt kámfor szinti a hold arcza? Mi az oka, hogy 
olyan hőt áraszt a nap, mint a tűz ? Ez a siető mozgó ég, mely 
felül van, ez a maradó föld, mely meg alúl van, mindaketten az 
isteni parancshoz vannak kötve, de miért ez és nem más az Isten 
akarata?»1) Mint sok más modern persa költő, úgy Sebái is a leíró 
költészetet míveli, melyhez nem kell eredeti eszme s csak jó szó-
noki tehetségre van szüksége írójának. IgeD szereti leírni az obli-
gát tavasz mellett a kertet, mely utóbbi tagadhatlanúl jó tárgy 
költői feldolgozásra. «Narczisod miatt búsul a kedves szeme. Jáczin-
todórt öltözik feketébe a szívrabló fürtje. Az ég a te illatodtól lett 
myrthus-szagú. A te szellődtől illatos a lélek levegője. Egy márvány 
medencze van abban a szívbájoló kertben. Ragyogó víz van abban 
a medenczében. Szélességre, nagyságra nézve olyan az, mint a ten-
ger és az oczean, tisztaságra nézve olyan ez, mint a Keűter és a 
Tesnim (két paradicsomi folyó). Tiszta vize a bele tükröződő rózsák-
tól úgy nézett ki, mint a rúbint színű bor az ezüst serlegben. Vizébe 
úgy beletükröződik a gazellák kecses alakja, mint a tánczban kilát-
szik a rózsaarczúak ezüst keble. Mint a Keűterben mulató hurik és 
szép fiuk, úgy veszik ki magokat, a medencze víztükrén, a különféle 
vízi madarak. Sok ékkő-szóró szökőkút hint ott drágaköveket az 
ég ölébe. Mindegyiknek, mint a te dicséretedet zengőnek, a szája 
csupa drágaköveket hullat, vagy, mint a Hákán (Feth'ali egyik 
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neve) drágakő szóró marka minden perczben egy-egy nedves ékkö-
vet vetnek ki. A szökőkutak vizének minden visszaeső cseppjétől 
egy-egy buborék támad, mely a beletükröződő virágoktól olyan 
vörös színt kap, mint a rúbint. Te azt mondanád, a víz buborékokat 
látva, hogy a Keuterben fürdő huriknak csak a fejők látszik ki a 
vízből.» Sebái szereti valami tárgygyal összefoglalni a király magasz-
talását, valószínűleg csak azért, hogy némi érdekességet adjon az 
elkoptatott themának. Sokszor a dicsért tárgy és az uralkodó közt 
alig lehet valami viszonyt vagy vonatkozást felfedezni, így egy 
helyen a tükör tulajdonságait énekli meg a sahhal együtt. «Oh te 
Nagy Sándor műve,1) oh te aranytükör. Oh a lélek világának alakja 
olyan, mint a te szép arczod. Annak a ragyogó napnak vagy te 
kelete, melynek a küszöbéhez dörzsöli a homlokát keletnek királya 
(a napot érti a keleti király alatt, mely a tükörből visszatükröződik). 
Annak a ragyogó drágakőnek vagy te a bányája, mely elhomályo-
sítja a gyöngyökkel teli tengert és az ékkőbányát. A te szépséged 
hasonló ahhoz a királyhoz, kinek parancsa a végzet erejével bír. 
Az ellenség vérével a szent háborúban részvevővé teszed te az ég 
arczát (azaz vérrel fecskendezed be az eget). Szemfestékül port szór 
hadserege a csillag szemébe. Olyan viszonyban áll az ő szándéka 
a végzet jóváhagyásához, mint a kar az azt mozgató izomerőhöz. 
Az ö parancsa és a sors keze ugy együtt működnek, mint a kar és 
a tőr. i> Nagy ritkán nevetséges, humoros verseket is ír Sebái; így 
egyikben a tevéhez hasonlítja magát, melynek csupa fáradság, 
teher az élet. «A tevéhez így szóltam, mily kár, hogy oly hamar 
elhalsz. A teve így felelt, annak, a kinek, mint nekem, tövis van a 
szájában és teher a hátán mindig későn jön, bármikor éri is el őt a 
halál. Vigyázz Sebái, mert a te sorsod is olyan lesz, mint a tevéé, 
mindamellett, hogy a királyi udvarnál fogsz meghalni. A sok 
versírástól olyan sovány lett a tested, mint a hajszál és mégis 
kenyéradó uradat szolgálod.» (Az eredetiben árpáról van szó, mely 
a persa lovak rendes abrakja.)2) Elég jellemző egy mondás egy 
udvari költő szájából. 

l) Nagy Sándor mesés tükrére ezéloz, melyet az Alexandriában épít-
tetett. Nizámi Bombayi kiadás 32. lap. 
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Tréfás mondásaiban a kor romlottságát gúnyolja. «Ebben az alá-
valókat nevelő világban a becsületes ember neve elvesztette az értékét, 
csak annak a gyalázatos embernek sütnek itt kenyeret, a kinek 
hasa tele van az emberek vizével.»1) Nem mondja ki, de azért nagyon 
is érthető, hogy micsoda vizet értett a költő. Egy másik ilyen tré-
fálódzó versében a fösvénységet ostorozza. «Vendégségbe menve, 
egj' tiszta helyet és szőnyeget kértem, hogy az előírt mosakodást 
elvégezzem. A szolga gúnyosan hunyorítva szemével, a konyhába 
utasított, mely úgymond a legtisztább, legüresebb helyiség a ház-
ban. » Mint látható a közlött példákból is, a humor nem erös oldala 
Sebáinak, ő csak dicsérni tud és minden alkalmat megragad, hogy 
dicsérhesse urát, a királyok királyát. Az isteni egységről szóló egyik 
nagyobb terjedelmű mesznevijében a persa költők kedvelt tár-
gyáról, a sors változandóságáról és a földi dolgok hiábavalóságáról, 
a vanitas vanitatum-ról így szól: «ügy hallottam, hogy egy elörege-
dett móbed abban az időben, mikor utolját járta, tiszta teste a nap 
hevétől olyan lett, mint a viasz a tűzben, vagy mint a czukor a 
vízben. Egy valaki így szólt az öreg móbedbez, hogy, oh te a régi 
napok gyermeke, miért nem építettél a mulandó világon magadnak 
ideiglenes hajlékot a nap heve ellen, mely most testedet perzseli. 
Fölsóhajtott s így felelt az öreg: Nem tesz semmit, ha ezen a 
néhány napon nincs is enybelyem az árnyékban. Hallottam, hogy 
a muló évekből ezernél többet töltött a földön. Ilyen módon szaba-
dultak meg a világtól a nagy emberek és nem kötötték úgy a világ-
hoz a szivöket, mint mi. Mint a bölcsek, ne gondolj a világgal. 
Vigyázatlanúl, könnyelműen ne tedd ki magadat a veszélynek. Ha 
kőből, ba vastól van is a lelked, szótmorzsol téged az égnek for-
gása. Ha kő vagy, akkor az kőzúzó vas, ba vas vagy, akkor meg 
vasat vonzó delej. Hallgasd meg az oktató tanácsot, hogy a halállal 
végződik majd életed. Ha hold vagy te, az (t. i. a sors) sötét felhő. 
Ha felleg vagy, tavaszi szél az. Te olyan vagy, mint a gyermek, az 
eg meg olyan, mint a bölcső. A sorsra van bízva a bölcső ringatása. 
A napból és a holdból csinál neked csengetyűket (gela^il) és a csen-
getyüzéssel és ringatással végre is elaltat téged. Ideiglenes bajlék a 
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két ajtajú világ, senki sem kerülheti el az azon átmenetelt. Mivel 
nem örökké tartó a világ, csak ki- és bemenetelre jó. Az a másik ház 
van az örökkévalóság számára építve. Az Úron kívül nincs más 
örökéletű, mert a hívőnek nem osztályrésze az öröklét. Mint a 
farkas jár körül a halál, és egyaránt elragadja a vadszamarat ós az 
oroszlánt. A világon senkinek sem volt még olyan nagy méltósága, 
mint Gemsidnek, mégis hirtelen elfojtotta lélekzetét a halál. Az égre 
tette a lábát Kej Kavus, mégis utolérte őt végzete.» Ugyanebben a 
költeményben ilyen epikureusi tanácsokat ád a bölcs Lokmán szá-
jába, hogy azokkal próbára tegye fiát. «Hallottam, hogy Lokmán 
szeretetből végrendeletében így szólt fiához, hogy: oh te széparczú, 
ne egyél mást, csak királyi ételeket, hogy testednek javára váljék 
a táplálék. Ne keress gyönyört másnál, csak az édes nevetésű bál-
ványnál (szépségnél). Ne nyugodj meg máson, csak a selyemágyon. 
Minden tollvonásoddal vesd meg egy-egy háznak az alapját és 
örvendeztesd meg azzal barátaid szívét.»x) Az önérzetes Exegi monu-
mentum-féle önmagasztalás igen gyakori jelenség az újkori persa 
költőknél. A legutolsó versfaragó hajlandó második Háfiz vagy 
Sa'dinak tartani magát. Sebái, ki különben a jobb persa költők 
közt megállja a helyét, ilyenformán tudatja a világgal, hogy mily 
magas véleménynyel van önmaga felől: «A szó olyan, mint az ég, 
és azon én vagyok a nap. A mohon szót evő ugyancsak én vagyok. 
Mi a szó ebben a változandó világban ? Egy játék golyó az s én 
vagyok a golyó dobója. Micsoda a szó ? Az én fogam rágománya* 
A fogaim után a gyomrom őrleménye. Mint a madár, mely saját 
begyéből veszi ki a táplálékot és úgy eteti kicsinyeit, úgy adok 
én a saját magamtól megevettből tápot, a gyülekezet, a közön-
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ség kicsinyeinek.»1) Biz ez egy kicsit furcsa, nem épen költői 
hasonlat. 

Nesátlsfahání Feth'ali sah külügyminisztere, azon jelesebb vallá-
sos irányú persa költőkhöz számítható, kik az újabb persa irodalom-
ban fölléptek. Étkének a persa tanító vallásos és lyrai költészetről írt 
tanulmányában a múlt századbeli Hátifon kívül ő az egyetlen 
újabbkori költő, kit a szerző megnevezni érdemesnek tart.2) Nesát 
kortársainál bőkezűségéről, a keletiek ezen legtöbbre becsült erényé-
ről, volt híres. Adakozó hajlama nem ismert határt, mondják egész 
vagyonát elajándékozgatta és sokszor jutott jótékonysága folytán 
pénzzavarba. Egyik költeményében a feletti keserűségének ad kife-
jezést, hogy barátai zilált anyagi viszonyai miatt nem látogatják öt 
többé és kerülik házát.8) Nagy bőkezűsége mellett igen vallásos 
ember volt Nesát. A vallási rajongás, nem tudjuk a valódi vagy 

(657) 6* 
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s) Hátif aus Isfahan (gestorben um 1785 A. H. 1200) und Naschát, 
der im Jahre 1813 Minister der auswärtigen Angelegenheiten unter Fath-
Ali Schah war. Die beiden letztgenannten haben eine Reihe zarter und 
geschmackvoller Gliazelen verfasst, die an die besten alteren Muster erin-
nern. Die myst. didakt. lyr. Poesie u. das spät. Schrift, d. Perser. Ham-
burg, 1888. 49. lap. 
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csak a tettetett, mindig nagy befolyással volt sorsára. Még mielőtt a 
miniszterséget elnyernie sikerült, határtalan vallási buzgalomból 
vagy a mi valószínűbbnek látszik, képmutatásból, a szufi tanoknak 
hódolva, sok olyant tett a földi dolgok iránti megvetésből, a miért, 
a kortársak részéről szemrehányásokban és erős kritikában része-
sült. Rida Knli Hán igen homályos szavakkal és leplezett modorban 
szól a Nesát-ról szóló fejezetben erről a dologról. Alig lehet érteni, 
hogy mit is akart mondani a keblében támadt tűzzel, mely a külső 
és belsőről szóló tudományok könyvtárát elégette.1) Legnagyobb 
valószínűség szerint, mint igazi szufi a részegségnek és egyéb kicsa-
pongásoknak adta magát Nesát, és nem a mystikus, hanem a valódi 
korhelység volt az, a min megbotránkoztak igaz hivő honfitársai. 
Nesát, vagy valódi nevén Mirza 'Abd el-Vahháb, 1818-ban lett 
Feth'ali sah külügyminisztere és tíz évvel minisztersége után 
1828-ban hunyt el. Versei általános tetszésben részesültek. Egy 
előkelő persa költő ezt írta halálára: «A világ szívéből eltávozott 
az öröm (pompás szójáték a költő nevével, mely arabul vigságot, 
örömet jelent).»2) Nesát, ki számos sikerült ghazelen kívül minta-
szerű prózai műveket is írt, a keleti fogalmak szerint nagy mívelt-
ségü ember volt. Rida Kuli Hán azt mondja róla, hogy egyaránt 
bírta a persa, arab és a török nyelvet.3) Egyéb ismeretei mellett 
még, mint szépíró is remekelt, különösen nagy mestere volt a 
nehéz sikesteh írásnak. Nem csak az életben hódolt Nesát a szufi 
eszméknek, de verseiben is ennek a fátyolozott érzékiséggel határos 
tannak igyekezett kifejezést adni. így egyik ghazeljében kortársai 
szemrehányásai ellen védi magát, midőn szufiságát mentegetve, így 
szól: «A város gyermekei nem tudják, hogy miben áll a mi őrült-
ségünk, vagy hogy ez az őrültség még nem érdemli meg a megkö-
vezóst. Olyanok vagyunk mi szívünkkel együtt, mint a rom és egy 
pillanatig sincs meg az önuralmunk. Egy zavart elméjű meglátott 
engem és így szólt, nem hittem eddig, hogy valami kuszáltabb 
lehessen az én hajamnál. Testem kimerült, törődött, fáradt, szivem 
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beteg, szemem álmatlan, ajkam hallgatag. Oh szerelem, te töltöd 
be egész lényemet. Nem hallgatok az intő szavára, mert ha esze 
volna, nem tiltaná az őrjöngést. Útitársaim megfogták kantárszárát 
lovamnak, mondván, hogy nem jó úton járok, ez az út nem vezet 
Mekkába, nem követtem tanácsukat és mégis Mekkába értem.» 
Egy másik versében hamisítatlan szufi szellemben az énről meg-
feledkezésre buzdít. «Meddiglesz még az, az öreg korcsmáros fejére 
esküszöm, hogy én egy csepp bort iván, megfeledkezem a világról? 
Hitet, hitetlenséget, észt, őrültséget, tudományt, tudatlanságot, 
mind összepróbálgattuk, még sem sikerült fellebbentem azt a fátylat. 
Hunyd be szemeidet és lépj be a szegénység templomának sötét-
ségébe, hogy meglássad, hogy a mi ablakunkból ered az ég vilá-
gossága. Bár merre veszed is utadat, tégy le az önzésről, mert míg 
meg nem feledkeztél az énről, nincsen hozzá (t. i. az Istenhez) 
utad.»1) Szereti a merész hasonlatokat, mint Serűs Kaáni, egyik 
kaszidéjében egész halmazát adja az erőltetett hasonlatoknak. 
«A szenvedély szél, a kívánság eső, a vágy föld, a veszély meg fű. 
Jó tudatlan az, ki szereti ezt a rózsaligetet és ebben sétál (bended 
dil gusájed pá). Ha kedvesedben (az istenséget érti a kedves szó 
alatt) bízol, mit félsz a haláltól. Ha lemondtál a földi javakról, 
minek nyújtod ki kezedet a lakoma felé (a lakoma alatt a földi 
életet érti). Te reád illik, ha ezt a házat (a világot) kerülgeted, a 
lepke és a gyertya példája. Erre a magra vágyásodra ráillik a víz 
és a vízi betegség (istiská) analógiája. Ha utat nyitsz a hegyi patak-
nak, mi külömbség a vadon és a virány között ? Mikor el vagy 
készülve a halálra, mit sem tesz az, akár kő akár selyempárna van 
a fejed alatt.» Igen nagy kedvvel időzik Nesát, az Isten lényének 
ész által fölfoghatatlansága és az emberi elme korlátoltságának 
leírásánál. «Ismét levették az őrültség lánczát és békóba verték a 
bölcsesség lábát. Eljött az az idő, mikor zavarba jönnek az elmék. 
Eljött a titkok kimondásának az ideje. Oh te, ki fölötte vagy a gon-
dolatnak és az észnek, te vagy a mi őrültségünk és a mi bilincsünk. 
A szívnek szentélye a te lakóházad.» Négy soros verseiben is csak-
nem mindig vallásos kérdésekkel foglalkozik. «A kivel te vagy, 
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annak az egész világ út. Aki te nélküled jár, annak az egész világ 
kút. Az a kéz, mely nem ér a te ruhaszegélyedhez (azaz a kinek 
nem hallgatod meg kérését), az a porral behintett fejhez és a tépett 
gallérhoz csatlakozik (azaz nyomorúság és balszerencse lesz az osz-
tályrésze).» Ilyen fanatikus modorban szól egyik költeményében 
'Alinak a siita nemzeti hősnek Isten iránti szerelméről, a költő azt 
állítja, hogy 'Ali megöletésének oka az utóbbinak Isten iránt táplált 
végtelen szerelme volt. «Mivel a világ kezdetétől fogva elfogadták 
a szerelmét, végre is szükségképpen a szerelem megöltje lett. Ha 
a mi elbeszélésünk csodálatosnak látszik neked, akkor tudd meg, 
hogy maga az igazságos (t. i. Isten) «Az a ki keres» czímti traditó-
ban így szólt: Ha egy uton hozzám törekszik valaki, számos hozzám 
vezető utat mutatok én neki. Mikor jeleimből (az eredetiben áját 
korán verseket is jelent) megismer engemet, szerelmes lesz az én 
lényegembe. Midőn megismert és belém szeretett, azután egy per-
czig se hagyom öt tovább élni. Nem különös dolog az, hogy én őt 
megölöm, szerelmes lett, tehát szükséges lett, őt megölnöm. Min-
den felekezet szerint szabad megölni a szerelmest, de különösen 
szabad azt, a kinek imádottja maga az Isten. Aztán a próféta hité-
nek törvénye szerint vérdijat kell fizetnem saját áldozatomért. Ily 
módon én jó barátom, választottam gyilkosa lettem. Mindakét világ 
kevés az ő vérdíjára. Kívülem más nem lehet az ő vérdíja. Én 
vagyok, kitől elrabolták a szívét és én vagyok a szívtelen. Én 
vagyok egy személyben a gyilkos és a meggyilkolt. Mivel nem 
tudok senkit, ki méltó lenne vérdíjára, nem ingyen adom azért 
neki magamat, mert azért öltem meg, hogy életet ajándékozzak. 
neki.»1) 
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Egyik versében világosan kimondja Nesát, hogy nála a bor 
és a holdarczu kedves nem a földi gyönyöröket, hanem az isteni 
lény iránt érzett szerelmét jelképezik. «Jöjj, hadd öntsiik ki a vizet 
erre a földre. Újhold alakú sugárban öntsük ki a vizet a vizes kan-
nából. Jer, hadd keressünk szép leányt és boros poharat. Keressünk 
nála periként gyönyört. Nem oly gyönyört, melyet egyik test a má-
siktól kap. Nem olyan poharat, a milyent össze lehet törni. Nem 
olyan bort, a mely a gondnak elégeti a szőnyegét (azaz elűzi a 
gondot), hanem abból a borból, mely tüzet vet a vigságra. Nem 
abból a vízből, mely kimossa a szemből a port, de abból a vízből, 
mely tisztára mossa a lelket és a szivet. Ha ezzel a vízzel kimosod a 
port a szemedből, nem látsz akkor egyebet a tiszta fénynél. Az 
istenség az a tiszta fény, a világ csak árnyéka. A világ teremtője 
ékesség azon az árnyékon. Legyen örökké a világ a világ ura kedve 
szerint. Vigyázzon reá mindig a mindenség alkotója.» Az előbbivel 
ellenkezőleg egy másik versében maga is beismeri, hogy mindig a 
szerelem szolgája volt. «A legtöbb ember nem látszik tudni azt 
az igazságot, mely pedig mindenütt el van terjedve, hogy a sziv 
szerelem nélkül minden pillanatban a szenvedély, a kívánság 
rabja s hogy az a ház, melyben nincs az Istennek szentély, a cső-
cselék mulatóhelye. Mindenki tudja, hogy én a szerelem rabszol-
gája vagyok, ő (t. i. a szerelem) az én mesterem. Nincs mit cso-
dálni oh khodsa, ha gáncsolják tetteimet. Én egy tudatlan gyermek 
vagyok, a szerelem tanítóm. Lélek nélküli hideg szobor vagyok, ő a 
szobrászom. Ha megöl egy pillantásával, újra feléleszt az, a kinek 
ajkáról ered az életerő.» Lyrai költeményeiben Nesát tele életkedv-
vel a bort dicséri, mint kelet legnagyobb lyrikusa Háfiz. «Az ünnep 
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előestéje van most, jer, hadd csókoljuk a serleg ajkát. Hadd töröl-
jük ki egy csepp borral barmincz böjti nap gondját a szívből. Dob-
juk félre az olvasót és a képmutató gazok csuháját, kövessük a 
korhelyek és a pobárforgató kelenderek szokását. Ma fejezte be az 
ég holdja körútját az égen, ideje van, hogy mi meg megkezdjük a 
pohár köröztetését. Arczunk mosására az élet forrásából hozzunk 
vizet. Nagy Sándor tükrénél jobb tükröt ragadjunk a kezünkbe. 
Hogy a győzelem látásával fölvidítsuk szemünket, a győzelmes 
király udvarának porát hintsük a szemeinkbe. A jó barátokat mind 
a boros serleggel szemléljük, az ellenségnek fejeit a lándzsára 
tűzzük. Gyorsan, mielőtt felébrednének az alvók, jer kedvesem, 
hadd csavarjam kezemre illatos fürteidet. Rést ütött a búnak dol-
gán, oh Nesát, a pohár, forgassuk tehát a poharat, míg egészen 
eloszlatja, kiirtja a bánatot.» Nesát, ki mint miniszter, hozzá szok-
hatott az udvari légkörhöz, igen találóan fejezi ki, hogy neki éltető 
napja a fejedelem tekintete. «Addig, míg a nagy Hákán udvaránál 
voltam, a vízben bal, a tűzben szalamander voltam. Most, hogy 
távol vagyok tőle, olyan vagyok, mint a víztelen kiszáradt folyam és 
a hideg füstölő.» Egyik versében, mint valódi udvaroncz-költő nem 
akar ismerni nagyobb élvezetet a nagy király szolgálatánál. «Szélté-
ben-hosszában bejártam a világot, hol elül, hol hátul jártam ezzel a 
karavánnal. (Az emberiséget érti a karaván alatt, melynek czél-
pontja a sír.) Bárhová jutottam is, sehol semmi olyat nem láttam, a 
mi élvezetesebb lett volna a királyok-királya szolgálatánál. Mindent 
kitörültem a szívemből az Istenen kívül, s aztán az ő árnyéka alatt 
búztam meg magamat. Feth'ab sahnál, az igazságosnál, találtam 
menhelyet, kinél igazságosabbról soha sem hallottam.» Feth'alit 
magasztaló versében egy másik helyen zavarának ad kifejezést a 
költő, hogy nem tud eléggé magasztos jelzőt találni. «Zavarban 
vagyok, mert nem tudom, hogy minek mondjam, hogy méltó legyen 
ő hozzá. Ha felbőnek mondom, drágakövet szór ö nem esőcseppet. 
Ha égnek mondom, nem áll a hasonlat, mert ő, állandó. Hegynek 
mondanám, de nincsen kőszíve. Ha királynak nevezem, nem elég 
fenséges czim ez neki, jóllehet én nem tudok nagyobb czímet mon-
dani. » 

Furűg ed-Din azaz Mohammed Mebdi el Isfaháni azok-
nak az újabbkori persa irodalomban ritka költőknek a számát 
növeli, kik költői tehetségük mellett nagy tudományos képzett-
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ségükről voltak híresek. Mohammed Mehdi már gyermekkorában 
lelkesült a tudományokért, és hét éves korától fogva folyvást a 
könyveket bújta. A jeles Ebulkasim bin Tsí el Ferháni, ki akkori-
ban Azerbaidsan tartománynak volt a kormányzója, értesülve a 
fiatal Mohammed Mehdi tudományszeretetéről, hogy a tovább 
tanulásra módot nyújtson neki, magán könyvtárához nevezte ki 
könyvtárnoknak. Ebulkasim, kiről jól mondja a költö: «Hogy 
a magasztalás oly jól illatozik az ő nevén, hogy sokkal illatosabb 
azon, mint a füstölő parazsán a mosusz,»1) atyailag gondját viselte 
a fiatal tudósnak. Mohammed Mehdinek igen nagy hasznára vált a 
könyvtárnokság, mert nem csak a párját ritkító (természetesen 
keleti) könyvtárt használhatta, hanem a mi több, a könyvtárt láto-
gató tudósok vitatkozásaiból is sokat tanulhatott. Eleinte a keletiek 
előtt legfontosabb tudományt, a theologiát tanulta, és csakhamar 
jeles hittudóssá képezte ki magát. Első műve egy hittudományi 
értekezés volt a «tauhid»-ról. Később, igazi keleti tudós módjára, 
összetanult minden keleten mívelt és becsült tudományt. Tanulta a 
csillagászatot, magától értődik, hogy nem az astronomiát, hanem 
csak az astrologiát, a csillagjóslás tudományát, melynek még most 
is akadnak mívelői Iránban, a mértant, földrajzot, történelmet és a 
keleti tudósnak nélkülözhetlen genealógiát ('ilm ensáb). Az arabot 
teljesen a magáévá tette és egyforma könnyűséggel verselt arabul 
és anyanyelvén persául. Theologiai értekezésein és egyéb tudomá-
nyos munkáin kivül több kaszidet is írt a korán nyelvén. Arab ver-
seiben egészen a persa szufi szellemben szól, úgy hogy csak a ruha, 
a nyelv bennök az arab, de a tartalom, a modor hamisítatlan persa, 
egyik kaszidéjében így szól: «Inni mentünk az Euphrates tiszta 
édes vizéből, de üres pohárral tértünk onnét vissza. A tiltott italt 
abban a gyülekezetben élveztük, hol a bőkezűség pohárnokai hord-
ták körül a serlegeket. Olyan időben, melyből hiányzottak a balsors 
csapásai, mert bizony meglőtt már engem a balsors mélyreható 
nyilával. Közeledtem az istenséghez, az ismeretekkel de eltávo-
lodtam vágyaim elágazó útaitól.»2) Furűg ed-Din nagy tudomá-
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nyossága mellett, a legtermékenyebb persa költők egyike, Rida Kuli 
Hán szerint csak egyik nagyobb költeménye, a kiadatlan Világ Lap-
jai (Seháíf ul a em), öt könyvben kétszázezer verssort tartalmaz, 
tehát háromszor akkora, mint Sáh Námeh. A minőség nincsen 
arányban a mennyiséggel. Furúg ed-Din versei nem haladják meg 
a középszerűséget. — Egyik versében így írja le a tavaszt, mely 
kimeríthetetlen forrása a persa költészetnek. «Tavasz van, és a 
a korhelységnek van most az évadja. A kertek és ligeteknek van 
most az idényök. A rózsatő olyan magasra nőtt, mint Jemen 
völgyének pálmafája. — Az alakokkal kivarrott, kiterített sző-
nyeg kinyílt rózsákkal van behintve. A harmatcsepp úgy ül a 
rózsalevélen, mint a gyémánt a topaz és korallon. A sötétség 
országa nincs ugyan a mező szélén,1) de ezért ott ezer élet forrása 
fakad. A madarak Dávid király zsoltárára gyújtottak, úgy hogy 
olyan lett a kert, mint Salamon király trónja. A tulipán lábára 
békót vert a víz, te azt mondanád, hogy olyan az, mint József a 
börtönben. Arról az esőcseppeket hullajtó felhőről meg azt mon-
danád, hogy az egy síró fekete néger. Mit húsúi a könnyező feketén 
az, a kinek nevető pohár van a kezében, mit fél a bőgő sárkány-
kigyótól (a mennydörgő felleget érti) az, kinek van gyógyszere.» 
A keleti költők szokásos modorában beszól a szerencse változandó-
ságáról «Nézd az eget és annak felfordult forgását. Ne csaljon meg 
téged reggeli békéje. Ne feledkezzél meg harczának éjjeli rohamá-
ról. Erővel tépd le lantjának húrjait. Zúzd össze kővel rózsaszínű 

l) Czélzás Nizámi-nak Nagy Sándor könyvében leírt mondájára, mely 
szerint az élet forrását a sötétség országa veszi köriil. 
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poharát. Gyógyszerének nedvében méreg van, fájdalom rejlik 
dagasztott kenyerének élesztőjében. Azt a színt, a mit az ő ügyessége 
gyárt, nem lehet szappannal lemosni. A világ java csak gyerme-
kek játékszere, fordulj el az ilyen vagyontól és annak csábjától. 
Lealáztatás a sorsa a világ jelesének és kitűnőségének méltóságot 
nyer bűnöse és liamis játékosa.» Intelmeiben is világmegvetést hir-
det. «Te szomjas vagy, a világ pedig csak víznek tetsző fényes déli-
báb. Ne keresd a reménynek vizét ebben a kiszáradt régi víztartó-
ban. A bölcsnek olyan a világ, mint a bilincs és a fogház, de azért 
a marhának jó a mező füve. A tiszta léleknek az égben van a helye. 
A tisztátlan testnek ez az elhagyott hitvány föld a háza. Bagyogj, 
mint a nap az égen. Mint a teli hold, fényesen és nem úgy, mint az 
újhold.» 

Igen sok persa költő énekelte már meg az iszlám első hábo-
rúit. Az újabbak közül többen, mint Sebái Kasani egész terje-
delmes hőskölteményeket szenteltek ennek a mokammedánok előtt 
kedves tárgynak. Azok közül, kik ezt a sokszor feldolgozott ese-
ményt választották mesznevijeikben költői tárgyul, kitűnő helyet 
foglal el Sáfi Isfaháni, azaz valódi nevén Mirza Ga'far. Bida Kuli 
Hán szerint Sáfi Isfaháni a persa irodalom jelesei közé tartozik, 
ki a ghazelt az újabb költők e kedvencz versnemét művelte.1) — 
Daczára annak, hogy a ghazelt mivelte nagy előszeretettel, főműve 
mégis a prófétának a mekkaiakkal folytatott harczát leíró mesz-
nevi lett. — Sáfi ritka kitartással tíz évig dolgozott époszán, 
melynek «Királyok királyának könyve» (Sáhinsáh Námeh) czímet 
adott. Mikor elkészült művével, bemutatta azt az akkori persa 
királynak, Feth'ali sahnak. A sahnak igen megtetszett a bemutatott 
költemény és gazdagon megajándékozta íróját. Jellemző a per3a 
irodalmi viszonyokra, hogy a költőjének ez a kitüntetése sehogy 
sem emelte magának a költeménynek a hírnevét, mert az oly 
kevéssé lett népszerűvé, hogy Bida Kuli Hán állítása szerint a leg-
több tedkerehében még meg sincs említve irója egyéb művei 
között.2) A királyok királyának könyvét a próféta dicséretével kezdi. 
«0 a világ menhelye, a teremtés ura, ki igazán magában egyesíti 
az összes jótulajdonokat. Aranynyal fizetve gyűjtik össze seregeiket. 

l) Megma' el fuseliá II . köt. 317. lap. 
J) Ugyanott. 
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az uralkodók és a hadsereggel igázzák le a világot. Üres kézzel, 
sereg és vagyon nélkül, nézd milyen módon foglalta el Mohammed 
a világot. De annak, a ki ujjával megrepeszti a holdat, illik hogy 
sereg nélkül foglalja el a világot.» Mint Sebái és csaknem mind-
egyik újabb époszköltő, úgy Sáfi is a nagymestert utánozza. így 
például egészen a nagy költő modorában írja le 'Ali liarczát Welid-
del. «Mikor két év elmúlt a Medinába költözés után, egy hirnök 
jött, ki azt jelentette, hogy egy nagy hadsereg jön Medina ellen. 
Mindnyájan gyorsfutásu lovakon fegyveresen, zászlósán, sárgaveres 
és ibolyakék sátrakat hozva magukkal. A próféta ezt hallva, paran-
csot adott, hogy a városon kívül üssenek sátrat és verjenek riadót. 
Minden oldalról egy-egy kigyóformáju lobogó lengett veres és kék-
selyemmel díszítve. A nagy dobolás és sípolástól, te azt mondanád, 
a föld is kizökkent a helyéből. A kézi dob recsegése és a kürt 
hangja elfogta a hang elől a fülhöz vezető útat. Kétfelől a két 
sereg, csapat csapat hátán, betöltötték a síkság és a hegy környékét. 
A tisztátlan Welíd a lázadók feje, a ki olyan volt a csatában, mint 
a hatalmas sárkány, ragyogó handsárral kezében, elállta az Isten 
oroszlánjának az útját. Először az a rossz szándékú, mint a dühös 
elefánt, összeszorítá lágyékát és felemelte kezét. Hozzáugratott a 
vitéz hősies tettü világ oroszlánja (t. i. 'Ali), úgy kirántotta hüvelyé-
ből a dul fikárt, hogy kezétől és kardjától félve, megsajnálta az ég a 
bikát és halat.1) Olyan erővel sújtott, hogy azt fejtetejétől köldökéig 
kettéhasította.»3) 

l) A mokammedán monda szeriüt a föld egy óriási bikán, a földet 
tartó bika meg egy nagy halon nyugszik. 
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Az egész Sáhinsah Námeh tele van 'Ali hőstetteinek leírásai-
val. 'Ah az Isten oroszlánja természetesen már az első csapásra 
megöli ellenét hatalmas Znlfikárjával. Talha és 'Amr megöletését a 
hivők fejedelme ('Ali szokásos czíme) által így íija le: «Mikor a nap 
az oroszlán hátára ütötte karmát, előjött benső lakából a jóhirt hozó 
intő (t. i. Mohammed próféta). A hadsereg rendbeszedésére szorosra 
kötötte derekán az övet és a hősökkel földíszítette a háború piaczát. 
Az első, a ki az ellenség közül a harcztérre jött, a Sofjanidáktól 
származó Talha volt. Arany sisakkal a fején, pánczéllal a testén, 
haragtól összeránczolt homlokkal a két sereg közti téren mutogatta 
magát, mint egy hatalmas elefánt. Nagyságra nézve olyan volt, 
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mint egy rút ördög, egész ajka teli ármánynyal, egész szive teli fur-
fanggal. íjjal a karján, hurokkal a kezében, jött és úgy ordított, 
hogy ki ezek közül az aczélújjú jelesek közül, az, ki velem szembe-
szállni akar. Úgy ordítva, bőgve, mint egy veszett elefánt, dühös 
fogcsikorgatással készült a harczra. A mint a király ('Ali) kirántotta 
éles kardját, az, a kinek keze és kardja az eget is eléri, egyszeriben 
lecsapott azzal az ellenség (Talha) fejére oly hatalmas vágással, 
hogy az a sisaktól a nyeregig ketté vágva, két darabban hullott 
a bosszúállás síkjára.»1) Csataleírásaiban elég emelkedett hangon, 
csaknem Firdaűsi nyelvén szól. A híres árokmenti csatát (rezm 
ihendek) például, mikor Mohammed sánczczal megerősített tábo-
rában védte magát Medina alatt a mekkaiak ellen, így beszéli el: 
«A negyedik napon, hogy a fénylő nap világosságával megvilágította 
a világ lakomáját, gúnyverseket szavalva, kiáltozva és forrongva 
vették körül azt az árkot (t. i. a mekkaiak, mert ezek ostromolták 
az elsánczolt moszlim tábort). A bátor harczosok vezetője 'Ami-
volt, az igazságot nem ismerő, kitől még a vad oroszlán is rettegett. 
Olyan erős volt, bog}- vasmarkával még a hegyet is kiszakította a 
földből- Nagytermetű és erőskaru, ki magában egyesítette a hős 
minden tulajdonait. Termetére nézve hasonlított az élő elefánthoz. 
Mértföldekre futott előle a sárkánykígyó. Testén, hogy azt a nyilak-
tól védje, pompás tigrisbőr pánczélt viselt. Vaslánczczal szorosan 
volt öve derekára kötve s annak egyik oldalán gyémántfényű tőre 
lógott. Sziklarepesztő kardja úgy csüngött le övéről, mint az óriás-
kígyó a Kaf-hegy oldalán. Alatta egy szörnyű nagy paripa és úgy 
nézett ki azon, mint a hegy a hegy hátán.» Különös, hogy a költő 
mit sem szól arról a körülményről, hogy az öreg 'Amr néhányad 
magával átment az árkon és úgy keveredett harczba 'Alival és a 
medinabeliekkel. «Hallottam, így folytatja a költő, hogy azon a 
napon 'Alinak fekete paripája történetesen beteg volt. Gyalog ment 
tehát az ellen a bálványimádó ('Amr-t érti) ellen és gyalogosan 
állott elébe. Mikor őt ilyen gyalogszerrel messziről megpillantotta, 
'Amr csodálkozva így szólította őt meg: Oh te fiú, nem akadt más 
lovas ember abban a seregben, hogy te jösz gyalog ellenem ? Az 

b ^yjj o^Es Li' df* y «XiLvj I lX> 
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oroszlán (gedenfer 'Ali egyik neve) így válaszolt neki, hogy oh te 
semmirekellő, mi közöd neked ahhoz, hogy lovas vagy gyalogos-e 
valaki. Nekem magamnak sok dísznevem van, ezek közül egyik az, 
hogy Hejder (oroszlán). Megütődött ezen a mondáson 'Amt, a hatal-
mas bajnok. Leugrott lováról és pompás aczél kardjával támadt a 
fejedelemre. Egészen közel jőve egymáshoz, összekaptak akkor az 
oroszlán és a tigris. A kardok csattogása és a harczi kiáltás a halál 
hirét vitték meg a fülnek. Arra a harcztérre és azon a küzdőtéren 
folyó párharczra szegezték mind a két oldalról szemeiket a két fél 
harczosai.» 

Magától értődik, hogy a győzhetetlen 'Ali végre is leteríti 
ellenfelét. Kifogyhatatlan "Ali hőstetteinek leírásaiban, maga a pró-
féta háttérbe szorul és szinte eltörpül mellette. 'Ali párbaját Mer-
hebbel, a vitéz mekkaival, jobb időkre emlékeztető modorban irja le. 
Harit megöletése nagy félelembe ejtette a mekkai sereget. «Az okta-
lanok mind úgy remegtek, mint a nyárfalevél, csak Merhebhez volt 
egyedül reményük. A zsarnok (Merheb) mikor fivére haláláról érte-
sült, bújában megszaggatta elül ruháját. Fején bronz sisakkal, 
melynek tetejére egy sziklakövet tett nyomatékul, jött és lóra ült, 
őt látva, te azt mondtad volna, hogy az egy élő veszett elefánt. Oh 
testvérem, így panaszkodott, mily kár, hogy utoljára is fegyverrel 
kellett megöletned. Egy ideig könnyezett, fivérét siratva, aztán, 
mint a sas, kiterjesztett szárnyakkal fölröppent és úgy rohant a 
harcztérre, mint a hogy jönnek a dühös elefántok. Hegymagasságú 
buzogányával lóra ült az oroszlánt fogó király (t. i. 'Ali), kitől félve 
sárgult meg a nap orczája. Olyan nagy zavart idézett elő félelmes 
alakja az égen, hogy te azt mondanád, hogy az angyal megfújta a 
végítélet trombitáját. Tőle megszeppenve, úgy ránehezedett a föld 
az azt tartó bikára, hogy menten eltörte annak a gerinczét. Midőn 
Merheb meglátta azt a jeles fejedelmet ('Alit), így szólt: milyen 
kapóra jöttél te lovag s a nagy gyűlöletből, melyet szívében táplált, 
dicsérő szavakra nyitotta ki száját. Azt a küzdelmet és azt a csata-
tért nézni, a hold és a nap egyidőben feljöttek az égre. Mind a két 
oldalon csupa szem és fül volt a két sereg. Keblükben attól a harcztól 
felforrott a vér. Hallottam, hogy annak az ármányos gaznak a teste 
két kézzel magasabb volt az' Isten keze testénél ('Alit nevezi Isten 
kezének, mely a hitetleneket sújtja). A viharzó tengerhez hasonlóan, 
melynek zajgó hullámai minden pillanatban toronymagasságra 
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emelkednek, növekedni, magasodni kezdett az a fenséges fa (t. i. 
'Ali). Ugy megnőtt, hogy egy kéznyivel meghaladta annak a gonosz 
szándékúnak vállát és nyakszirtét. Azután azzal a rettenetes kígyó-
val, mely annyi fejet hullajtott már a porba, ugy vágott a bit szul-
tánja ellenfelének fejére, hogy sisaktaréjától a nyereg hátáig ketté 
vált a teste. A nyeregről aztán a fejedelem kezétől a porba hullott 
és leesett lováról a lovag. Ugy nézett ki annak a bajnoknak teste a 
küzdőtér homokján, mint egy földrengés által helyéből kimozdított 
hegy. Lelkének madara pokolba szállt. Mikor az a gonoszat jónak 
tartó elesett, a haltól a holdig hangos tetszés-örömrivalgás hangzott 
fel. A semmirevalók úgy elszaladtak az oroszlántfogó kardja elől, 
mint fut a róka az oroszlántól. «Látva, hogy megfélemedve futnak 
előle a mekkaiak, utánnuk iramodik 'Ali.» Derekára csavarta a hős 
öltönyét és úgy neki indult, mint a sebesröptü madár. Egy ugrással 
az Igazságosnak (Istennek) ez oroszlánja, oh csoda, az ároknak a 
másik oldalán termett. Úgy értesültem, hogy annak a tengernyi 
ároknak negyven rőfnél nagyobb volt a szélessége. A sok halottból 
a mekkaiak erősségének a falai alatt számtalan balom támadt. 
(A történelem mit sem tud a mekkai hadsereg erődített táboráról.) 
Az életben maradt mekkaiak mind az erődbe menekültek és gyor-
san magukra zárták a vár kapuját. Olyan nagyot ütött 'Ali kezével 
a kapu kopogtatójára, hogy a kapu döngésének a zaja az egeket 
verte. Aztán a Hebir1) ölő kézzel úgy kiszakította sarkaiból azt a vas-
kaput, hogy a nagy rázkódástól összeomlott, romba dőlt az egész 
vár. Nem egyedül a dívek ez a kastélya lett semmivé, hanem még 
az ég erőssége is megingott ettől a földrengéstől. Mikor csata közben 
kiesett'Ali kezéből a paizs, nem jött zavarba a hős, hanem feje fölé 
tartva a vaskaput, úgy nyomult előre. Nyolezvan lépésre dobta aztán 
azt a szörnyű paizsota mekkaiak után a haragos Isten oroszlánja.» 
'Alit úgy rajzolja, mint valami régi persa bőst, ki a csata után 
együtt iddogál a sereg előkelőségeivel. «Este hogy erről a vízi liliom 
színű kastélyról lejött az a tüzes baba (a lenyugvó napot érti), 
a naphoz hasonló ragyogású aranyserleggel kezében belső lakába 
vonult 'Ali és az idegenek előtt bezárta az ajtót. A végett, hogy 
hálószobájában iddogáljon, szép arczából csinált világító lámpát a 
függöny mögött. A fekete ajtónállók egész virradatig őriztek kívülről 
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minden ajtót. A következő napi harczot megbeszélni éjfélig együtt 
ültek ott az arabok fejei.» Egészen elegikus hangú panaszszal a 
tavasz elmúlása fölött kezdi «az emberek legjobbikának» (hejr en 
nás), Mohammed prófétának utolsó perczeit és halálát leíró fejezetet. 
«Mily kár, hogy elmúlt a tavaszok évada. Kár, hogy megváltozott 
az a viruló vízpart és az a virágos üde rét. Megszűnt minden füle-
müle panasza. Elhangzott az a sok tudóst elbájoló ének. Szörnyen 
kár azért a terebélyes fáért, melynek árnyékában annyiszor (az 
eredetiben kétszázszor) megvetettük az ágyunkat. Hova ment a 
csalogány ? Mi lett az örvös galambból ? Mivé lett a eziprus és az a 
magasra nyúló karcsú alak?» 

Költeményének végén Sáfi az öregségről panaszkodik és az 
emberi életkorokat röviden jellemzi. «A tíz éves korig oh csoda, 
nem tudod megkülönböztetni a jobb kezet a baltól. Tíztől a húsz 
éves korig, ha jól meggondolod, csupa játék és bohóság az élet. 
Húsztól harmincz éves korodig mindenkinél többet akarsz elérni. 
Mikor a harminczhoz ér a kor, az okos ember nagy dolgokat visz 
véghez. A harmincztól a negyvenig illik a jó élet s minden nap 
nyugalomban és élvezetben telik. Mikor a negyven év határához ér 
valakinek hónapja és éve, az idő akkor már megtöri erejét és meg-
bénítja tevékenységét. Csupa szenvedés és baj az élet az ötvenig. 
Midőn az ötvenet is meghaladta kora, minden pillanat növeli baját 
és aggságát. Ha ötvenből hatvan lett, a szerencsétlenség szögletében 
kell lekuporodni. Sokat tapasztaltam ezen a világon, hogy kevés 
ember éli meg a hetvenet. Ha végtére is meg kell halnod, mit hasz-
nál neked az a büszkélkedés. Az ötvenet busz évvel meghaladta 
korom, mikor Isten kegyelméből kétszer öt év alatt versbe szedtem 
ezt a páratlan költeményt.» A Sáhinsah Namehet érti, melyet hat-
van éves korában tíz év alatt írt meg. 

Migmer Isfaháni (az iszfaháni füstölő), igazi családi nevén 
Aga Sejid Hosejn, a jelesebb modern persa költők közé tartozik. 
Költeményei megnyerték a királyok királya magas tetszését, ki 
őt a költők legszorgalmasabbika (mugtehed es su'ará) dísznóvvel 
(lakab) ruházta föl. A kora ifjúságában elhalt költő kortársai előtt 
általánosan kedvelt egyéniség volt, jó erkölcse és tetszetős külseje 
és kedves modora megnyerték részére a szíveket, mondja Bida 
Kuli Hán a költőről szóló életrajzban.1) Számos sikerült ghazelt és 
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kaszidét írt és egy nagyobb terjedelmű mesznevít a szerelemről, 
melyet Hakání legélvezhetőbb műve, «A két Irák ajándékának (Toh-
fet ol 'Irakejni) modorában és mintájára szerzett. Ebben a költe-
ményben egy helyen így szólítja meg a szerelmet: «A lelkek trón-
jának uralkodója, a szellemek világának parancs-osztogatója, verd 
szót a létezés seregét, pusztítsd el az önzés birodalmát.»1) 

A szerelem tulajdonságairól és a szerelem természetének 
kifürké8zhetetlenségéről így szól ugyanebben a költeményében: 
«Veled vagyok, de mit sem tudok rólad, mert a szem tükrében lát-
hatatlan vagy. Minden regénél szebb a szerelem regéje, még ha 
százszor hallottad is azt. Oh, te a sebzett keblüek benső tüze, te 
miattad égnek kebleink.» Egy másik fejezetben meg igy rajzolja 
a szerelmi vágy kielégíthetetlenségét: «Égek és ha partodra lépve 
forrásodból iszom, keblem az italtól felhevül. Oh, te az élet forrása 
vagy, melytől meghaltak, ha ittak, a szomjazok. Meghaltak, de 
azért mindenkinek öröklét jut te tőled. — Víz vagy a korsóban, 
méreg vagy a pohárban. Belül fulánk vagy, de mézédességű az 
ized. A vízből, melyet meglátott, mérget önt. A mézből, melyet 
megpillant, fulánk támad. Minden pálmafának, mely te általad lett 
termékenynyé, elválás lett a levele és bú lett a gyümölcse. Minden 
vetés, mely egy csepp vizet kapott tőled, elégetted te annak a ter-
mését abban a pillanatban.» 

Visál Sirázi egyaránt jeles a lyrai és époszi költészet terén. 
Az újabbkori persa irodalomnak kevés van hozzá hasonló költője. 
Szabatos nyelvezete és irályának szépségéről már kortársai előtt 
híres volt. Egyik nevesebb persa költő, Nejir Sirázi, a következő — 
szörnyen hízelgő — sorokat intézte hozzá: «Oh te, ki az égből jöttél 
le a földre. Égbe járó augyalhoz hasonló vagy. Micsoda ajándékot 
adjak én neked, hogy leszálltál hozzám az égből ? Oh légy üdvözölve 
te, a kinyilatkoztatás gyermeke. Ugyan miért is szálltál le te én 
hozzám ? Nem vagyok én sem próféta, sem mekkai vagy medinai 
Hind. Valószínűleg az útat eltévesztve, jöttél te hozzám.» Visál, ha 
nem érdemelte is meg ezt az istenítő dicséretet, mindazáltal azok-
nak az újabb persa irodalomban ritkán található költőknek egyike, 
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kik a kellő tudományos képzettséget jó ízléssel párosítva, élvezhető 
müveket tudtak létre hozni. Visál, családi nevén Mirza Safi, igen 
gondos nevelésben részesült, s egyéb ismeretei mellett, minden irás-
nemet szépen tudott írni.1) Igazán figyelemre méltó, hogy Persiábau 
mily nagy fontosságot tulajdonítanak a szépírásnak. Rida Kuli 
Hán példáúl soha sem mulasztja el megemlíteni, ha valamelyik 
költő a nevezetesebb írásmódok közül egyikben másikban remekelt. 
Yisál is oly sok dicsőítő költeményt írt, mint Ka'áni vagy Serűs. 
Magasztaló verseiben elég szép hasonlatokkal és költői képekkel él. 
«Jól, szerencsésen és szépnek jöttél», így kezdi a királyi palotára 
írt versét, «és jól illesz erre a helyre. Oh te paradicsomi palota 
ebben a mulandó lakásban. Szebb vagy te a léleknél, jelentőség-
teljeseid) a bölcsességnél. Terjedelmesebb vagy az édennél, maga-
sabb vagy az égnél. Oly nyilt vagy, mint a tudós szíve (természete-
sen az isteni tudományokban beavatottat ért a tudós név alatt), oly 
magas vagy, mint a szándék röpte. Oly gyönyört növelö vagy, mint 
az ifjúság és oly szívnyitó, mint az ajándék. A szük világba be 
tudtál férni ilyen nagy szélességed mellett olyanképen, mint a 
hogy a gondolat befér a bölcsnek szívébe. Két arczod van, mint az 
örökkévalóság lelkének, egyik a paradicsom kertjébe néz, a másik 
erre a világra tekint.» 2) 

Yisál legsikerültebb müve a «Ferhád és Sirin» czímű mesznevi 
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befejezése, melyet Vahsi kezdett meg. A sokszor megénekelt ty 
érzelmes költemény befejezését ott kezdi Visál, hol Sírin szerelmes 
lett Ferhádba. «Mikor meglátta az az édesajkú hamis tündér leány, 
hogy Ferhád minden mesterségnek mestere, édes szívámító sza-
vakkal elrabolta lelkéből a nyugalmat, szívéből a türelmet.» Egy 
helyen így festi a szerelmes Ferhád állapotát: «Oh, jó a szerelem, 
mely lelket és testet éget. Egy szikra abból száz termést eléget. Sok 
ilyen furfangja van a szerelemnek, mely néha békét, máskor hábo-
rút hoz. A sokáig tartó egyesülés keserű gyümölcsöt terem. Az elvá-
lás buzamossága meg háborúként égeti a lelket. Akár melyik legyen 
e kettő közül tartós, nem fő meg abban semmi nyers. Azért, 
mert hol vizet önt rá, hol tüzet gyújt alá. Hogy főzhetne meg aztán 
valami főtlent ilyen kapkodással.» Egy kicsit konyhaszagú hasonlat 
a szerelem tüzéről. Elég élénken írja le Ferhád panaszát Sirin 
távolléte miatt: «Csodálatosan rosszul esik az élvezethez szokni és 
hirtelen a bú mérgét tölteni a pohárba. Boldogságban tölteni az 
életet és hirtelen elválni, eltávolodni a barátoktól. Szörnyen rosszul 
esik az uralkodás után nyomorúság és megaláztatásra jutni. Minél 
bensőbb az ismeretség, annál kínosabb az elválás. Micsoda fájdalom 
ez, mely szívemben ütötte fel tanyáját. Szív ez a szív, nem síkság 
vagy pusztaság ez. Nyomatéka, hatása van az éjjeli sóhajnak. De ba 
nincs a kedves a közelben, midőn önkénytelenül sóhaj tör ki a 
szívből, olyan az, mint mikor a sötétségben feljön a hold. Ki látott 
ilyen kegyetlen barátot, kinek minden igazságtalansága szeretőjével 
történik. Nincsen módom a borivásban keresni feledést, mert olyan, 
mint a serleg, nem oszlatja el mámoromat. Nincs kezem, hogy 
kivegyem lábamból a tövist (szokásos persa hasonlat a nyomorú-
ságról). Nincs lábam, hogy megtegyem ő hozzá az útat. Nincs 
hitem, hogy az lekötve tartson és csak egy pillanatig is az ő szavára 
hallgassak. Most én az a szívtelen, bitetlen vagyok, a kit látsz. 
Röviden, az vagyok, a minek látsz. Csodálatos lett a sorsa az én 
szívemnek, hogy ilyen kedvessel gyűlt meg neki a baja.» 2) 

fi Die persische Litteratur zählt im Ganzen 20 verschiedene Lailá 
und Madschnuns, 19 Chusraus und Schirins. 
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Visál is, mint minden újabb persa éposz-író, lehetőleg Firdaúsit 
igyekszik utánozni. Hősei egészen úgy írnak leveleket, mint Firdaúsi 
királyai. Hosrev Perviz dorgáló levelét Sirinhez példáúl így írja: 
«Előjött az írnok, kezébe vette a tollat és a levélnek kiterítette a 
kkinai selymet.1) A selyemre első hímzésnek az Isten nevét írta, ki 
az oszlop nélküli eget csinálta és azt csillagokkal fölékítette. A böl-
csesség úgy eltéved az ő szemléletében, mint a téves okoskodás a 
bölcselkedésben. 0 az, ki a holddal és a napjával megvilágítja a 
földet. Az ész és a lélek benső bújának tudója. A lázadó makacsok 
fejei mind az ő hatalmában vannak (a szöveg szerint az ő abrincsá-
ban vannak). Az ő küszöbére hajtják le fejőket a királyok. Ő az, ki 
erkölcsöt parancsol a szerelmeseknek a jók közül. Ugyancsak ő 
az, ki a föld szőnyegét a tulipán-arczúakkal földíszíti. 0 hoz vészt 
a magasból a nagyokra. Tőle van, hogy a mosusz-hurkúak (azaz 
hajúak) elbolondítják az eszest. Egyiknek fejét a kedves ruha sze-
gélyére fekteti, a másiknak önvéréből csinál nyakába boruló barátot. 
Egyiknek gyógyszert, másiknak szenvedést küld. Mindenkinek azt 
küld, a mi kell.» Még egy féllapnyi ilyen elmélkedés után isten 
tulajdonságairól és mindenhatóságáról áttér a levél tartalmára. 
«Azután (a keleti levelekben szokásos fordulat a bekezdő frázisok 
után) az igazságos törvényt tisztelő királytól az igazságtalan Sírin 
úrnőnek. Ne válaszolj hirtelenkedve keserű levéllel, oh te sokáig 
haragtartó rózsaarczú kedves. A hűtlenség lakomájának pohár-
méregetője, az elválás törvényének versbe szedője. Alakra szép, de 
furfangos és hamis vagy és szenvedélyesebb vagy minden más 
szépnél. Meddig fogod még gonosz természetednek engedve, saját 
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szívedet emészteni és Perviznek vérét ontani. Hallottam, egy ú j 
kérőd akadt, a ki nem adott neked kőnél egyebet. Kövéért követ 
adtál neki cserébe, mert te magad is hajlandó vagy hozzá. Tudom, 
hogy Sekkerért (így hivták azt a nőt, ki Hosrevet bájaival meghó-
dította) haragszol és sokat szenvedtél ö reá irigykedve. Nem szabad 
önmagadat megölnöd, azzal, hogy a czukorra (szójáték a vetély-
társnő Sekker nevével, mely czukrot jelent) irigykedve mérget igyál. 
Ha Sirinnek olyan is jó, mint Ferhád, akkor miért ne lehetne jó 
Sekker Perviznek. Miért mosod meg az igazságosságtól kezedet és 
szivedet? Ha te csak saját élvezetedet keresed, nem az én ellenségem 
vagy, hanem saját magadé. Reám neheztelve, mindenkivel barátkozol. 
Ha ellenségem vagy is, miért vagy ellensége önmagadnak ? Rossz 
hírtől félve hagytál el engem, más emberek neve alatt jösz most 
rossz hírbe. Nem vetetted-e meg, nem utasítottad-e te azt vissza, 
hogy királyok tegyenek fejedre koronát, oh te kifuratlan drága-kő? 
Miért nem tartod most szégyenletesnek, hogy szegény ember adja 
reád a lábpereczet ? Ha a szenvedély lován ilyen irányban vágtatsz, 
magad is tudod, hogy szégyennel végződik majd dolgod.» *) 

Költeménye végén így mentegeti magát, azért hogy nem írta 
meg Ferhád megöletését: «Mikor néhány év mult el a mű befejezése 
után s mikor egészen kivertem fejemből ennek a műnek a gondját: 
azt mondták nekem barátaim, hogy oh te, ki minden tudományban 
tökéletes vagy, még nem lett teljes a te Ferhádod és Siríned. így 
feleltem nekik, hogy oh ti tudománytisztelök, kik mindnyájan a 
gondolat borától vagytok mámorosak. Ha azt akarjátok a befeje-
zettség alatt érteni, hogy beszéljem még el a szerencsét nem élvező 
Ferhád halálát: Nizámi már elmondta azt előttem és felszaggatta 
a szerelmesek sebeit. Nizámi megölhette Ferhádot és Hosrevet,. 
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mert ő sem Ferhádnak sem Hosrevnek nem volt a barátja, de 
nekem, a kinek urát Ferhádnak hívják (czélzás Ferhád herczegre, 
ki mint Fársz tartomány kormányzója, sok jót tett a költővel), nem 
szabad Ferhád-ölőnek lennem. Hogy vehette lelkére (t. i. Nizámi), 
hogy ilyesmit elbeszéljen, ilyen meg nem történt dolgot előadjon. 
Ha az a Ferhád (t. i. Nizámíé) begynyüvő ember volt, ez a Ferhád 
szívünkből gondírtó. Éljen örökké boldogan a világon, egy hajszállal 
se legyen neki kevesebb haja a fején. Az én dolgom ez által Fer-
hád által nyert befejezést, kinek száz Hosrev szolgál az udvarában. 
A királyok királyának fivére ő, kinek minden őse Ádámtól fogva 
király volt.» 

(721) 10* 
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Visál, mint ékesszóló költő, ki bőven rendelkezik a festői 
hasonlatokkal és költői képekkel, több dicsőítő versében hasonlatot 
hasonlatra halmoz. Ennyiféle hasonlattal írja le egyik magasztaló 
költeményében a nap fölkeltét. «Reggel, mikor ennek a kék temp-
lomnak a szerzetese a világ fölé felhúzta a keresztény menyezetet, 
a semmirekellő ég a reggeli égből keresztfát készített a nap Jézusá-
nak. A tenger szurokfekete volt, hala meg ezüst (az éjet írja le). 
Mélysége olyan volt, mint a világtengeré, szélessége meg akkora 
volt, mint az egész világé. Hirtelen jött egy szörnyű krokodil és 
egy pillanat alatt egyet sem hagyott meg a halakból a tengerben. 
Egy fekete holló, alatta ezer tojás. Mikor felpattantak a tojások, 
mindegyikből Anka lett. Az ég olyan, mint a vető ember, ki szét-
szórja a magot, melyet azonnal bekap egy fehér sólyom. Néger 
aranymíves az, ki a rabolni készülő török elől (a török = a nap) 
bezárja boltját.» *) Visál is szereti a vallásos tárgyú elmefuttatáso-
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kat; az «Elet forrása» czímü kaszidéjében így szól az igazi bölcses-
ségről : «Tegnap éjjel, mikor a magányosság párnáján nyugodtam, 
elmémben nagy gyülekezete volt — minek — a komor gondola-
toknak. Eszemnek leányai úgy szét voltak szórva, mint Na'snak 
leányai (a Kis és Nagy medve csillagzatát nevezik így az arabok, 
a bénát en-nacs szószerinti jelentése annyi, mint a koporsó leányai). 
Minden órában mindenütt jelen voltak, mint a mindenhol jelenlevő 
tanúk. Néha megbántam, mit — a tudatlanság napjait. Néha lehan-
golt voltam, mitől — a tudás suttogásától.» Tépelődésének hosszas 
leírása után elbeszéli, hogy megjelent előtte a csodás Hider próféta, 
«így szólt, abban a pillanatban érkezik meg ellenmérged ennek a 
kígyónak mérgére, a mikor az elválással és lemondással, mint a kigyó, 
kibújsz a bőrödből. így szóltam hozzá, a kit bekötött szemmel kive-
zetsz a helyéről, magától vissza megy az, ha leveszed szemeiről 
a köteléket. Erre ő (t. i. Hider) így szólt: válassz ki magadnak egy 
útat ismerő öreg vezetőt, mert magad nem fogod megtehetni az 
útat. Láttam én már útismerő kalauzokat, feleltem, de általok nem 
gyarapodtam egyébben, mint a szolgaságban. (A mollákat és muste-
hedeket érti.) így felelt Hider: távol legyenek tőled ezek az útmu-
tatók, az utasok kifosztói ezek. A tenger felé mutatják neked az 
útat ezek a sivatag guljai.» Az utazás czélja a pantheistikus szel-
lemben vett egyesülés a létezők teremtőjével. Ghazeljeiben a szerel-
met, a bort és a tavaszt dicséri; egyikben így szól: «Visálodat úgy 
megolvasztotta távolléted égető tüze, hogy a szerelmet, melyet 
szívében tart, nem képes eltitkolni. Eljött a tavasz, jóízű bort igyál. 
Kózsatőnél széparczú bálvány kezéből idd. A rózsa örül, a madár 
dalol, a bor tiszta. A rózsával szemben a csalogány hangja mellett 
igyál a serlegből. Szufi, te is borért cseréld be a kékszínű (a kék 
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a gyász színe a persáknál) palástot. És azt a bort, mint gyógyszert, 
idd kedvesed mellett. Nem hallottad, hogy részeg vagy és mámorral 
kérkedel. Bort rendelj és a mámor elűzésére igyál. Mióta iszod 
titokban a bort, te képmutató. Ülj le ide hozzánk és idd nyilvánosan 
a rúbintszín bort.» A szerelmi mámor és a részegség közti rokon-
ságról beszél egy másik versében. «Bor és palaczk nélkül ilyen 
részeg lehet lenni. Ennek egy tekintete így lebilincselni képes. 
Kérdésem van a korcsmába járó korhelyekhez, vájjon meg lehet-e 
részegedni a palaczk látásától. Bilincs és hurok nélkül nem láttunk 
még szabad embert rabbá lenni. Igen, ha a végzet valamit határoz 
az ember sorsára vonatkozólag, nincs semmi kétség, hogy a semmi-
ből is állhat elő valóság. Nem lehet megszabadulnod, Visál, a földi 
gondoktól, de ha meg tudsz szabadulni az éntől, lehetséges az.»1) 
Legtöbbnyire 'Omer Hejjám modorában beszél a borivásról. «Bajfca, 
tegyük zálogba borért a tudomány könyvét. Adjuk el a bút és rak-
juk le a vígság alapját. A sok tanulással nem lett tiszta a szívnek 
lapja, jobb lesz, ha szép szeretőt szerzünk.»2) 

Ugyanilyen hangon szól egy másik ghazeljében: «Tavasszal 
a borivás megbánása nem lehet tartós, mert a megbánás olyan 
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mint az üveg, a tavasz pedig olyan, mint a kő. Míg csak virágzik a 
tulipán, nem lehet lemondani a pohárról, mert a legszebb szín a 
tulipán és a tulipánszínü üveg.» Rida Kuli Hán, költői nevén Hedá-
jet, előkelő helyet tölt be az újabbkori persa irodalom történetében, 
mint költő, irodalomtörténész, nyelvész ós történetíró egyaránt hal-
hatatlan érdemeket szerzett magának; Schefer szerint őt illeti meg 
az első helyek egyike az e században élt persa tudósok és irodal-
márok között, fi Rida Kuli Hán előkelő családból származott. Csa-
ládja egészen a tizennegyedik században élő persa költő Kemál Ho-
gendi-ig viszi fel családfáját. Ez utóbbi egy az Oxuson túli (má verá 
annahr) tartományból származó családból eredt. Kemál Hogendi 
a jelesebb persa költők közé tartozott a maga idejében, ki a meny-
nyire a hozzánk eljutott költeményeiből megítélhetni, a vallásos 
iránynak hódolt. Korában nagy megbecsülésnek örvendett és több 
jeles8égóvel a persa irodalomnak, köztük kelet legnagyobb lyri-
kusával Hafizzal is, levelezésben állott.2) Eleinte szülővárosában 
Hogendben lakott, később Tebrizbe tette át lakását, hol 1389-ben 
a higra 792-ik esztendejében elhunyt.3) Ő tőle vette át a család a 
Kemál nevet. Rida Kuli Hán ősei közül többen jelentékeny szere-
petjátszottak és nagy hivatalokat viseltek. Nagyatyja Isma'il Kemál 
volt, kit Zekí Hán hitszegöen megöletett. Maga Rida Kuli Hán így 
adja elő nagyatyja megöletésének részleteit a Kharezmbe tett követ-» 
ségi útjának leírásában. Előre bocsátva, hogyCárdehKeláteh a Hezár 
Gerib kerületbe tartozik, így folytatja: «Midőn Kerim Hán lépett 
a persa trónra, a Cárdeh Keláteh lakói a Kagarokhoz való rendü-
letlen hűségükben a Zend család hivatalnokainak megtagadták az 
engedelmességet. Köztük volt a szerző nagyatyjaMohammed Isma'il 
Beg, ki azon a helyen az előkelők előjárója (Re'is el ruas'ái) volt s 
ki közönségesen Isma'il Kemál néven ismeretes. Cárdeh Keláteh-
előkelői nem hódoltak meg Zeki Hánnak, ki Kerim Hán unokaöcs-
cse volt. Zeki Hán ostrom alá vette a kormányzóság megerősített 
épületét, hova az engedetlen előkelők vonták meg magukat. Jó 

fi Eiza Quouli Klian que l'on peut á juste titre mettre au premier 
rang des litterateurs et des érudits qui ont fleuri en Perse dans le cours 
de notre siécle. Relation de l'Ambassade de Kharezm. Paris 1879, XVI. 1-

fi Ouseley, Notices of persian poets 193.1. 
3) Rijád ul 'árifin 126. 1., továbbá az Ates Kedeb Bombayi kiadás 

346. 1. 
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ideig hiába ostromolta az épületet, hol Isma'il Kemál negyvened 
magával hősiesen védte magát. Látva a makacs védelmet Zeki Hán, 
cselhez folyamodott. Esküt tett a szent koránra és azt izente az ost-
romlottaknak, hogy csak adják meg magukat és jöjjenek le ö hozzá» 
ő egyet sem fog közülök megölni. Esküjében hamiskodott, mert az 
eredeti «jeki ez sumárá neh háhem kust» azt az értelmezést is meg-
engedi, hogy egyet közületek nem fogok megölni. Az ostromlott 
előkelők mit sem sejtve megadták magokat. Zeki Hán csalfa eskü-
jéhez híven negyvenet megöletett és egyet szabadon bocsátott. Zeki 
Hán azt rendelte, hogy a negyven előkelő koponyájából emeljenek 
tornyot. Isma'il Kemál ezt hallva így szólt Zeki Hánhoz : ha a mi 
koponyáinkból tornyot akarsz építeni, kell, hogy az én koponyámat 
tedd a többi koponya legtetejébe, mert én vagyok feje, vezére ennek 
a népnek.1) Bida Kuli Hán atyja, Mohammed Hadi Hán, ennek az 
Isma'il Kemálnak volt a fia. Mohammed Hádi Hán eleinte Ga'far 
Kuli Kagar sah szolgálatában volt, később ennek a fejedelemnek 
halála után Aga Mohammed sah udvaránál a kamarások feje lett. 
Aga Mohammed uralkodásának utolsó éveiben Meshedbe ment za-
rándokolni. Útközben értesült fia születéséről, mely Teheránban a 
mi időszámításunk szerint 1800-ban történt. A zarándoklás emlé-
kére Bida Kuli nevet adott fiának a zarándokútról visszatérő atya. 

Feth'ali sah, trónraléptekor, nem feledkezett meg a Kemál 
családról, mely annyiszor kimutatta a dynastia iránti odaadó hűsé-
gét és Bida Kuli atyját, Mohammed Hadit, a Farsz tartományban a 
királyi jövedelmek beszedésével bízta meg, Hasán Mirza alá ad-
ván őt, ki Fársznak kormányzója volt. Igen rövid ideig gyakorolta 
Mohammed Hádi ezt a jól jövedelmező hivatalt, mert már 1802-ben 
két évvel fia Bida Kuli születése után elhalt. Bida Kuli Hán atyja 
halála után eleinte rokonainál Bárfurűsban tartózkodott, később 
Farszba ment tanulni. Tanulmányaiban bizonyos Mohammed Mehdi 
volt a vezetője, kit kortársai jeles embernek tartottak. Tanulmányait 
befejezve, állami szolgálatba lépve, meg tudta szerezni magának a 
kormányzó Hasan Mirza kegyét. Husejn Mirza is minden alkalom-
mal jó akarattal volt a fiatal ember iránt, ki szabad idejét irodalmi 
tanulmányokra szentelte. Ifjúkori költeményeit szolga (cáker) név 
alatt írta, mely álnevet csakhamar Hedájettel cserélte föl. 1829-ben 

*) Relation de l'Ambassade de Kkarezm 1879 a persa szöveg 134. 1. 
(682) 
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lett először bemutatva Feth'ali sahnak, kinek a fiatal költő versei 
annyira megtetszettek, hogy szerzőjüket a költők emirje dísznévvel 
(emir es-su'ará) tüntette ki. Kilencz évvel később, 1838-ban, Mo-
hammed sah 'Abbas Mirza Náib es-Seltenet mellé nevezte ki őt ne-
velőnek. Ka'áni egyik versében, mint Naib es-Seltenet nevelőjét 
dicsőíti Rida Kuli Hánt, kivel benső barátságban élt. «Naib es-Selte-
netnek ki a nevelője, tudod-e? Az, akinek száz kincsesei fölérő gyön-
gye van a két ajkán. A jó útra vezetésnek (czélzás a költő álnevére, 
Hedájetre), drágaköve; olyan ő, hogy az egész világ az ő ragyogó gon-
dolatának tüzétől lángra van lobbantva.»fi Mohammed sah halála 
után következő belzavarok miatt Rida Kuli Hán egyidőre visszavo-
nult a nyilvános életből, de csakbamar a zavarok lecsillapodása után 
újra mint államférfit látjuk őt szerepelni. 1851-ben Nasr ed-Din 
őt küldte követségben a khivai udvarhoz. Követségi útját egy érde-
kes úti rajzban írta le, mely sok értékes adatot tartalmaz.2) Külde-
téséből visszatérve az akkoriban európai mintára berendezett királyi 
főiskola (dár el fenün) igazgatását bízta rá a sah. Több mint tizenöt 
évig viselte Rida Kuli Hán ezt a fontos hivatalt. Mikor agg kora 
miatt erről az állásáról lemondott, Nasr ed-Din őt bízta meg az 
azerbaidsani kormányzóság élére állított Muzaffer ud-Dín herczeg 
nevelésével. Rida Kuli Hán két három évet töltött a herczeg mel-
lett Tebrizben. Gyenge egészsége nem engedte meg neki az állása« 
val járó gondok viselését, ezért állásáról lemondva Teheránba jött, 
hol a rákövetkező évben 1871-ben meghalt. Rida Kuli Hán poly-
graph a szó legteljesebb értelmében, munkái czimeinek puszta fel-
sorolása egész lapot tölt be. Nem minden munkája jelent meg kő" 
nyomatban és sok műve bever még kéziratban, kiadóra várva. Dí-
vánja, mely mintegy barminczezer verssort tartalmaz, még nincsen 
kiadva. Nagyobb terjedelmű költeményei a következők: 

1. «írem rózsás kertje» egyszerű, de szép nyel-

fi «SájLJ! O ^ M j f K i^ulaAwJ! 

fi Relation de l'Ambassade de Kharezm ed. Schefer 1879. 
(683) 
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ven irt költemény, melyben Bektás Hárít fiának és a szép Rebi'ah-
nak szerelmi történetét énekli meg. A költemény kőnyomatban is 
megjelent jellemző illustratiókkal. 

3. «AibJt «Az ékesszólás fokai», versekben irt szó-

noklattani mű. Csak kéziratban létezik. 
4. o u i y i ; y i «A véliség sugarai» Egy Ferid ed-Din'Attár 

Esrár Námeb (Titkok könyve) czímü művének versmértékében írt 
költemény 'Ali Abű Táleb fiának a síiták kedvencz bősének eré-
nyeiről. Kőnyomattal még nincs sokszorosítva. 

5. «Új o o l j ü s «Az útmutatás könyve», szufi szellemű vallá-
sos költemény. Csak kéziratban. 

6. ^JJ! Jcsü! ^ Ä J «A kertek tengere». Hekím Senái bíres 
mystikus költeményének a Hedíkekének a vers mértékében. Ha-
sonlólag vallásos tartalmú. Még nincs kiadva. 

7. ^jjüüiüdl «A szerelmesek jó barátja.» A Gelál ed-
Din Rúmi óta divatos pantheistikus modorban. Kőnyomatban nincs 
meg. Végül 

8. ••>• g' «A paradicsom öröme», mint az előbbi, val-
lásos tárgyú mesznevi, mely még nincsen kiadva. Költői müveihez 
számítható még Hakání nehéz helyeinek magyárazatára írt verses 
commentára & «A kincsek kulcsa». Prózai müvei közül 

legnevezetesebbek az irodalomtörténetre vonatkozók: 
1. I S U S Á J I 5>Xjó «Az ékesszólók gyülekezete» mely 

a szerző halála után jelent meg 1878-ban két hatalmas folio kötet-
ben. A persa irodalom történetére igen fontos munka, melyet mi 
is igen gyakran használtunk. 

2. ^j+i ^IxJI ( jöb j az előbbinél kisebb terjedelmű, de 
igen jól szerkesztett tedkereh, melynek értékét emeli a pontos 
tárgymutató. Schefer, czíme után ítélve, a vallásos költők müveiből 
szedett szemelvényeknek tartotta, fi holott az ép úgy tárgyalja 

') Riaz oul Arifin ou biographie des poétes mystiques composée pour 
Mohammed Cháh est resté manuscrit. 

Relation de l'Ambassade de Kharezm. Introd. XX. Paris 1879. 
(730) 

imámok halálára írt gyászköltemény. 
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f 
Firdaűsi, mint Gelál ed-Din Rümi vagy "Attár írói működését; 
megjelent 1887-ben (1305). 

Mint történetíró, két történelmi kézikönyvön, a Fibrist et 
Tevárih és az Egmel et Tevárihon kívül Mir H'ánd ismeretes tör-
ténelméhez írt az udvari történészszel, Mirza Tekível együtt, három 
befejező kötetet, melyekben igen részletesen leírja Persia legújabb-
kori történetét. A mü elég érdekes, de kevéssé megbízható, mert 
minden lehető alkalommal hízeleg az uralkodónak. Irálya ször-
nyen keresett, dagályos, tele szépen hangzó jelentés nélküli szó-
virágokkal ós igazat ad minden olvasója Poláknak, ki azt állítja, 
hogy magok a persák is nevetségesnek találják a mü tulvirágos 
stílusát.1) Rida Kuli Hán a történetírásnál, hol csak mint másod-
rangú történész szerepel, nagyobb érdemeket szerzett a persa nyel-
vészet terén. Persául irt persa szótára, az Engumen Ara Nasírí, 
önálló kutatás eredménye. Első sorban magokból a régi költőkből 
veszi adatait és csak segédeszközül használja az arab, persa és 
török szakirodalmat. 

. Szótára minden lapján meglátszik szerzője nagy olvasott-
sága. Rida Kuli Hán rendkívül sok régi és újabb költőt ala-
san áttanulmányozott. Irodalomtörténete, a Megma "el fusehá és a 
Rijád el "árifin számára, csak idézetül körübelül 100,000 verssort 
írt ki a régibb és újabb költők müveiből.2) Költeményei legna-
gyobb részét a vallásos irányú és tárgyú mesznevik teszik. Elég 
ügyesen tudja ugyan utánozni a vallásos költészet nagy mestereit 
Gelál ed-Din Rűmit, Senáít és 'Attárt és jól eltalálja ennek a homá-
lyos, képletes, nehezen érthető hasonlatokkal terhes műfajnak a 
nyelvét, de azért az első tekintetre fel lehet ismerni, hogy nála 
nem a vallásos érzésből ós hitből fakad az Isten egysége és a 

l) Leider wurde bei dem jetzt herrschenden verderbten Geschmack 
der Stil so schwulstig und so sehr mit Citaten, Wortspielen und Knittel-
reimen überladen, dass er selbst den Persern lächerlich erscheint. 

Persien, das Land und seine Bewohner. 1865. 277. 1. 
8) (̂ IJUIJ JLJLWI s j u j j ju-saj e^yo y\yt A x X ^jxy zS 
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Ferlieng Engumen Ara 2—3. 1. 
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Pantheismus megéneklése, hanem egyszerűen csak nesthetikai 
izlés az, mi költeményeinek a vallásos színezetet kölcsönzi. 

A régi remek, valódi vallásosságtól áthatott nagy mesznevik 
is, mint Gélál ed-Din Bűmi, a hires Senki és a Mantik Uttair szer-
zőjének müvei utánzásra késztették az utódokat. Eredeti eszmék 
hiányában, a mi ismert gyengéje a modern persa irodalomnak, 
csaknem minden költő egy-egy régi jeles irót választott ki, köve-
tendő példányképül. Bida Kuli Hán az «Ekesszólók Gyülekezete» 
czímü ismert irodalomtörténeti művének az előszavában maga 
elmondja, hogy az újabb költők közül sokan 'Omer Hejjám, mások 
Hosrev, Bűmi, Sa'di, Háfiz, Gámi, Hákáni, Menucehri stb. után in-
dultak.1) Kár, hogy felsorolásában csak általánosságokban beszél és 
nem közli az egyes ujabb költők neveit, kik ennek vagy annak a 
régi nagy költőnek voltak az utánzói. Meglehet, attól tartott, hogy 
a közlés által magára vonhatná sok, magát eredetinek tartatni sze-
rető poéta haragját. A legtöbb költőnél különben könnyen fel 
lehet ismerni, hogy melyik nagy költő volt a példányképe. így 
Bida Kuli Hán maga a persa mystikusok közül leginkább Ferid 
ed-Din 'Attárt, a gyógyszerész költőt és a keleten nagy tiszteletben 
tartott Senáit utánozta. Maga is bevallja nyíltan, minden titkolód-
zás nélkül, hogy a «Veliség Sugarai» czímü művét 'Attar Titkok 
könyve czímü művének mintájára irta. Egy másik nagyobb mesz-
nevijét, a «Kertek tengerét» Senki főművének, a Hedíkehnek vers-
mértékében irta. Magától értődik, hogy nemcsak a versmértéket, 
a külalakot vette át Bida Kuli Hán az említett két remekírótól, 
hanem mindenben tőle telhetőleg igyekezett őket megközelíteni. 
A vallásos költészetben különben is bajos annyi száz költő után 
ugyanarról a tárgyról valami újnak látszót mondani. Az ujabb 
költő legfeljebb a hasonlatokat variálja kisebb-nagyobb lelemé-
nyességgel. Bida Kuli Hán sem képez kivételt, jóllehet nagy olva-
sottsága és a nyelv feletti uralma tagadhatatlanul jó szolgálatot 
tesznek neki az elcsépelt tárgy új alakba öltöztetésére. Több 
költeményében az Isten lényegével (dát) az énről lemondás általi 
egyesülést tartja, a régi mystikusokat követve, az ember végczél-
jának. A «Szerelmesek barátja» (Anis ul 'ásikina) czímű müvében 
egy helyen így szól: «Ha megmenekültél az énre gondolástól,. 

») Megma' el fUFsahá I. köt. Mukaddemeh. 
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bárhol vagy is, az Isten egységének lakomáján vagy. A te szerel-
med (az Istent érti) olyan, mint az oczeán, a sziv meg, mint az ég.1) 
Dicsértessék Isten, az angyalok ura. Oh egyedül csak te tudod, 
hogy mi az egyedüllét. Nem vagy te számban, nem vagy te helyen. 
Lényeged már lényegénél fogva egyes.» Egy másik költeményében 
a tündér-szépségű kedveshez hasonlítja az Istent. «Ki az a peri-
arczu kedves, ki mindenfelől mutatja arczát ? Mindenki csak őt 
keresi és ő mindenkivel van. Mindenki ő tőle részeg és ő az egye-
dül józan. Néha rejtve van a pap czellájában. Máskor jelen van 
korcsmában,2) Az ő nevében imádkozik a szent életű. Az ő emlékére 
köti fel az övet a keresztény. Senkit sem látok itt, ki lényegéről 
tudomással birna. Ha volt is, nincs most ezer között egy, a ki azt 
tudná.» Abban a régi szufi szellemben szól egyik refraines versé-
ben (tergi 'bend), mely túl teszi magát a vallási különbségeken. 
• Tegnap fájdalmamban elmentem a keresztény templomba. Mikor 
szivem vérzett a kedves után vágyva. így szóltam: Oh te a zárda 
örege, közöld velem a titkot, hadd tudjam meg, mi igaz a dolog-
ban. Hallgass ide, így felelt az, ő maga (t. i. Isten) fogja veled 
titkát a titkok közül tudatni. Hirtelen följajdult a harang és ilyen 
szavakat mondott nekem titkon, hogy nincs ebben a házban más 
csak ö, (arabul) ő, ő, nincsenek más istenek csak ö.»8) Ugyanerről a 
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thémáról szól a «Kertek tengere» (bahr el hedáik) czimü meszne-
vijében. «Akár jó, akár rossz az ón természetem, te is tudod, hogy 
mi az én szándékom. Bármily mértékben bűnös is a hivő és ha 
fekete folt van is a bűntől a nevén, nem szabad kétségbe esnie, 
mert ő az (t. i. Isten), ki megfehéríti a fekete nevet. A ki az Igaz-
ságos (t. i. Isten) útján jár, az Igazságos megóvja azt minden bajtól. 
Ha ő reá biztad dolgodat, könnyen jó fordulatot vesz nehézséged. 
Ha azt akarod, hogy az isteni madár, (t. i. a lélek) kiszabaduljon 
az emberi vágy és kívánság kalitkájából, keress egy vonzó erőt, 
mely téged kimentsen és megszabadítson bilincseidtől.» 

Költeményeinek bekezdéseiben elég ügyesen tudja az «Isten 
nevében» örökös frázist variálni; a Kertek tengerének első soraiban 
pl. így szól: «Midőn ez a tenger (czélzás a költemény czímére) hul-
lámzani kezd, kell, hogy az ő neve legyen az első hullám. A lélek 
tenger lett, a nyelv lett a tenger partja.» Kedvencz tárgya az 
Isten egységének tana; a kicsinyes felekezeti, vallási különbségektől 
eltekintve, így beszél Istenről és az igazi ismeretről egy helyen. 
«A tudásra törekedj te tudatlan, a belátást keresd te tudós. Mert a 
tudás a vezérség és kitűnőség jele, a belátás pedig fenséges ural-
kodó. Ha nem gondolsz magaddal, mi különbség neked, ha kemen-
czében, vagy ha a rózsás kertben vagy (czélzás Ábrahámra). Ha 
megrészegedtél az ő borától, mi neked, ha kövön, ha selyem pár-
nán fekszel. Csak ő feléje néz, akár bálvány-templom, akár Iva'aba 
az épület. Nem kereB nálánál egyebet, akár bölcs valaki, akár 
őrült. Bensőjében ő hozzá akar közeledni, legyen az hindu, legyen 
az keresztény.» Rida Kuli Hán kifogyhatatlan az Isten egysége 
tanát illustráló költeményekben. Az cAli tulajdonaival foglalkozó 
nagyobb mesznevijében az Envár el velájetben (a véliség sugarai) 
így rajzolja az Isten lényegének észen felüliségót. «Az isteni egy-
ség útján hol van a magyarázat ? 0 feléje, ki az útmutató ? Ne 
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beszélj ezen a helyen az újról és a régiről. Ne szólj itt a létezőről 
és a semmiségről. Hol van itt a helye a szónak és a tulajdonságnak 
meg a beszédnek? Hogy mehet át a hó a tűztengeren. Létezni és 
nem létezni, itt egyre megy. Ki az, ki el ne merülne ebben a ten-
gerben?» Ugyanebben a meszneviben így panaszkodik a terhes 
öregségről: «Kelj fel Hedájet (a költő irói neve), elment az ifjúság. 
Megsárgult már arczod pirossága. Kihűlt már a te bazárod. Korod 
a negyvenet meghaladva, az ötven felé ment. Kútba ment már a 
kanaani József.» Ilyen személyes vonatkozású vers ritkaság a költő 
terjedelmes divánjában. Rida Kuli Hón legsikerültebb költeménye 
a Bektás Námeh. Egészen Nizámi modorábanirja lea szépRábiah-
nak reggeli sétáját palotája kertjében. «A péri-arczu, félig mámo-
rosan a színbortól, hajnal hasadtakor hirtelen felkelt ágyából. 
Olyan szép, kecses járással, hogy el lehetett hinni, hogy száz világ-
nak a vére terheli annak a szépségnek lelkiismeretét. A szellő 
gondosan elfújta útjából a lehullott rózsaleveleket, mert tudomása 
volt neki gyöngéd lábacskáiról. Az egész úton lábai elé hullatta 
rózsáit a rózsatő, mert tudta, hogy féltékeny. Bármerre fordult is 
az a sudár cziprus, minden rózsafát megfosztott csalogányától. 
Száz szégyenlősködéssel és titkos gyengeséggel a csalogányoktól a 
rózsánál is jobban szeretve a folyampartot, a dajkát és a pohárno-
kot kereste. Előkereste a tegnapról megmaradt bort. Kimérte neki 
a megmaradt bort a pohárnok. Nem maradt meg nála egy szikrája 
sem a józanságnak. Egy végtelen lánghoz hasonló a szerelem, 
mely minden pillanatban az egeket nyaldossa. Minden okoskodása 
tanácsa a józan embernek olyan arra a lángra, mint egy marók, 
gaz vagy törmelék fa.»*) 
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Bektäs, első találkozásakor a szép Bábiahval, így írja le azt a 
hatást, a mit az utóbbinak szépsége reá gyakorolt. «Előjött les-
Éelyéből a szerelem rablója és elrabolta eszét és hitét annak a 
holdnak (t. i. Bektásnak). Két szeme elvakítva, szive teli mámorral, 
nincs tudomása fejéről, lábáról, saját létezéséről. A szerelem hevé-
től forrásba jött a vére. Szerte szét csatangolt tudományokban 
jártas esze a palotában, kertben és az udvaron. Össze-vissza szur-
kálta szivét a szerelem fulánkja.» Rida Kuli Hán is kedvét leli a 
merész hasonlatokban, mint Ka'áni és annyi más újabb persa 
költő, a hóesést például így irja le egyik versében: «A lég kamphor-
főző lett, az ég meg higanyöntésre adta magát. A folyócska tele 
van éles karddal, a fák tel vannak aggatva, fehér tojással. A hegy-
oldalak úgy kisimultak, mint a mező, a mezők meg megteltek nar-
czissal. Az ég tele lett fehér rózsával, a világ meg elboríttatott ragyogó 
gyöngyökkel. A sikság olyan lett, mint a folyó, a völgy meg olyan 
lett, mint a Kaf hegység. Nem dombocska az utóbbi, hanem való-
ságos hegy, nem folyam az előbbi, hanem tenger. Nézd az egymás 
mellett, hol gyorsan, hol lassan haladó elefántokat, sorban fen-
tartott ormányokkal (a felhőket hasonlítja a sorban menő elefán-
tokhoz). Ha megbőszült az elefánt az elefánthajcsár botjától, fehér 
tajtékot hány ki a szájából. Csodálatos, hogy a magas ég elefántja 
ilyen magasból veti le tajtékát. A sok futó elefánt által lehullatott 
tajtéktól sem a napnak fénye nem ragyogó, sem a létező világ 
nem látható.» 

Bajos lenne keresettebb, mesterkéltebb hasonlatot találni a 
hóesésre, mint az imént bemutatott. Az ilyen nehezen összehozott 
szóvirágok képezik az új persa költő büszkeségét. Maga Rida Kuli 
Hán, a szerző is, sokra becsülhette ezt a mesterkélt furcsa versét, 
mert persa irodalomtörténetének azon részében, hol önéletírását 
adja, az első helyek egyikére tette közlött költeményei sorában.1) 
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Intelmeiben ő is, mint annyi más régi és újabb költő, a világ meg-
vetését ajánlja. «A világ olyan, mint egy öreg szépség, ki mintha 
fiatal lenne, mindig kendőzi az arczát. A világiak az ő udvarlói. 
Mindenkire szégyent hoz a vele folytatott viszony.» Rida Kuli Hán 
igen sok magasztaló verset irt. Egyikben így dicsőíti a mostani 
persa sahot: «Győzedelmes király, Nasr ed-Din, a török (a persa 
uralkodó család tudvalevőleg török eredetű) Persia ura, nagy ural-
kodó ! Nincs olyan fényes csillag az égen, mint az ő arcza. Nem 
ragyog úgy a nap, mint az ő koronája. Míg ö a király, addig a világ 
rózsáskert. A föld olyan, mint az ég, az uralkodó meg olyan, mint 
a fényes hold. Ha megalkotható a földön a paradicsom, akkor az 
az ő birodalma. Ha megtestesíthető a földön a pokol, akkor az az 
ő hatalma. Olyan méltóságos ő, mint az oroszlán és oly rettenetes, 
mint a tigris. Szivét megirigyli az oczeán (t. i. oly gazdag nemes 
érzelmekben), keze megszégyeníti a felbőt. Ha megmarkolja a 
háborúban kardját, oly sűrűn hull a vér, mint a felbőből az eső.» 
Hogy érdekessé tegye magasztaló versét és elkerülje az egyhangú-
ságot, sokszor szörnyen erőltetett hasonlatokhoz folyamodik. «Oh 
te a szivek bálója, így beszól kedvese bajáról, oh te a lelkek tőre. 
•Oh te vagy a vallás elrablója és a hit megrontója. Kigyó létedre 
úgy a hold köré tekerődzöl, mint a donga. Varjú vagy és mégis a 
rózsatövön szökdécselsz. Indus vagy és együtt alszol a Messiással. 
Pharao létedre együtt jársz Ábrahámmal. Saturnus csillag vagy és 
alattad a Jupiter. Ha hindu vagy, minek lakol a szent helyen ? Ha 
ördög vagy, miért viseled kebleden a koránt ? (furkán). Ez okból 
jogosan hívhatlak téged sátánnak. Indus tolvaj módjára meddig 
fogja még nélkülözni tested az igazság ruháját? Elvitted szivemet 
és elraboltad lelkemet és ezzel a tettel még nem éri be lelked. 
Nem szűnsz meg ilyeneket tenni, mily nagy lázadás. Ha körmeim 
közé kerülsz, azonnal átadlak a szultán rendőrfőnökének, hogy 
üsse le pallosával a fejedet, úgy, mint azt tenni szokta annak a 
fejedelemnek ellenségeivel, kinek Gemsid az ajtonállója.» Ezzel az 
erőltetett fordulattal aztán átcsap a nagy király magasztalásába. 
A kbivai győzelmes hadjáratot több magasztaló versében meg-
említi. Természetesen nagy fontosságot tulajdonít neki, szerinte a 
khivai hadjárattal egyszerre a világhódítók sorába lépett Nasr ed-
Din. «Újra megifjodott Irán szerencséje Nasr ed-Din Kagár sah 
jelessége által. Ha szem az uralkodói méltóság, akkor ő a szem-

(691) 

1 4 5 



138 I): k é g l s á n d o r . 

nek fénye. Ha a világuralom fa, ő a fa gyümölcse. Hadseregének 
lábai alatt kút lesz a síkságból. Handsárjának vágásával barlangot 
váj a begyeken. Arabs paripája bajt szülő tigris. Ind pengéjű 
kardja vészt esőző felleg. Pányvája kigyó, mely a segítséget bordja 
burkában. Nyila keselyű, mely a győzelmet hordja csőrében. 
Hadai, melyek oly számosak, mint az oczeán hullámai, vezérei, 
kik vérevők, mint az oroszlánok, egyszer Karajéira (a karejsiták 
egyik törzse), máskor Harezmra támadnak. Egyszer Szászország, 
máskor Bulgária remeg előttük (ezt a két országot csak hangzatos-
ság okáért említi). Az egész ég csupa nádas lett lándsáiktól. A felhő 
az általuk felvert portól olyan lett, mint a jászmin ágyás. Úgy 
támadtak a kliivai khan seregére, mint az ölyv a galambra és 
a vízi madárra. Hol az egyik, hol a másik sereg került felül. 
A reménynek rosszul ment az üzlete, de a halál bazárjában jól 
kelt az árú. A liliomhoz hasonló kard megrozsdásodott. A jászmin 
fehérségű lándsahegy olyan piros lett, mint a gránát alma. Bal-
szerencse csatlakozott a harezmiekhez, a szerencse volt az irá-
niak barátja. A harezmi király feje és szürke paripája egyfor-
mán megszabadult, az egyik a koronától, a másik a zabiától. Gyász-
ban van egész Harezm, búsúl egész Gurgeng. Minden szem 
olyan náluk, mint a felhő. Lábaik oly képtelenek a járásra, mint 
a bénáé. Olyan erőtlen, gyenge a testök, mint a betegnek.» Bida 
Kuli Hán igen szeret elmoralizálni a kor romlottsága fölött. 
«A tudósnak rosszul megy most a dolga a világon. Ki mondta azt 
neked, hogy nem ez a világ sora? A világ fiai mindenkit becsben 
tartanak, kinek csak pénze van. Minden hitvány cserepet, mely 
kezökbe akad, értékes drágakőnek neveznek el. Elhanyagolják, 
magára hagyják azt, ki páratlan és egyedül álló jelességü. Az em-
beri alakot viselik ugyan külsőleg, de azért a zászló oroszlánja 
nem olyan, mint az őserdő fenevadja.» Sok szó végződik egyformán, 
de azért más a jelentése. (Az eredetiben percin és cin van felhozva, 
mint két különböző jelentésű, de egyformán végződő szó.) Mind-
ebből az a tanulsága, hogy a tökéletes bölcs embernek nincsen itt 
egyéb választása a halálnál.» Mint láttuk, Bida Kuli Hán a költészet 
terén is szerzett érdemeket, de hírneve azért nem nagy terjedelmű 
költői müvein alapszik. Irodalomtörténeti művei az «Ékesszólók 
gyülekezete» és a Bijád eFárifina a legelső helyek egyikét fog-
ják biztosítani számára mindazok sorában, kik az új persa iroda-
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lom történetével foglalkoztak. Elég egy pillantást vetni aMegma'el 
fusehá két vaskos kötetébe, hogy meggyőződjék az ember a mű 
jelességéről. — A régibb és ujabb tedkerehék Danletsahétól az 
Ates Kedeh és a legújabbkori Tedkereh Nasiriig nem hasonlítha-
tók Rida Kuli Hán munkájához. Szerzője nem elégedett meg azzal, 
hogy a keleti irók ismert rossz szokása szerint egyszerűen kiirja a 
régibb müvekből az ott közlött költői mutatványokat, hanem a hol 
csak lehetett, igyekezett a költő müveit elolvasva, meggyőződést 
szerezni magának a tárgyalt költő műveinek irodalmi becséről. 
Mutatványt bőven ád és többnyire jól választja ki a költőre nézve 
jellemző darabokat. Életrajzi adataiban kritikával jár el és elődei-
nek nem egy hibáját, tévedését igazítja helyre. A mű két kötetre 
oszlik; az első kötetben a régibb persa Írókról és a Kagár családból 
származó költőkről szól, a másodikban az újabb és a legújabb köl-
tőkről közöl életrajzi adatokat és ad müveikből mutatványokat. 
A bevezetésben számot ad forrásairól, kevés kivétellel minden 
nevezetesebb tedkerehet fölhasznált. A régibb persa költőket 
behatóan tanulmányozta. Menucebri divánját ő adta ki először, 
előszóval és szómagyarázatokkal kisérvén az eredeti szöveget. 
Hákáni verseihez írt verses commentárja is tanúskodik ritka szor-
galmáról, melylyel behatolt a régibb persa költők nyelvezetének 
rejtélyeibe. Nagy irodalmi műveltsége mellett Rida Kuli Hán 
semmivel sem állott följebb nyelvészeti, történelmi és természet-
tudományi dolgokban kortársainál. 

Ez nem is lehetett máskép, európai nyelvet és irodalmat nem 
ismerve, minden ismeretét csak arab és persa forrásból meríthette. 
Egészen komolyan beszél Ádám apánk verséről, melyet az emberi-
ség ősatyja Abel halálára írt. Mondják, így szól a költészet kezde-
tével foglalkozó fejezetben, hogy az a vers szyr nyelven volt és 
hogy azt 'Jorub bin Kabtan fordította arabra, fi Minden legkisebb 
kételkedés jele nélkül elmondja, hogy a vízözön után hogy vált 
szét Noé megsokasodott családja. Szerinte a történészek azt állít-
ják, hogy Noé fiai háromfelé mentek s egyikök a mai Iránban telepe-
dett le. Első királyuk Gejűmert, második Hoseng, a harmadik Pars 
volt, kiről az ország nevét nyerte. A másik két csoportból a szyr 
és a héber nép lett, mely utóbbiból származott az arab. A szyr 

l) Megma' el fusehä I. kötet Mukaddemah. 
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nyelv volt az emberiség eredeti nyelve, mert a bárkában Noé és 
társai mind szyr nyelven beszéltek (bemeh besirijáni tekellum ne-
műdeh end),1) Sipibr Kasaní családi nevén Mohammed Teki Kasán 
városa előkelőbb családainak égyikóből származott. Eleinte Feth'alí 
később Mohammed sahnak volt udvari költője. Nasr ed-Din trónra 
léptekor egyike volt azoknak a költőknek, kik az új királyt ékeB-
szóló versekben üdvözölték. Választékos kifejezésekban gazdag ver-
sei megnyerték a sah magas tetszését, ki sietett szerzőjüket az udvari 
költői méltóságra emelni, Sipihr nem közönséges verselő, mert tagad-
hatatlan költői tehetsége mellett meglepően termékeny egy író; 
csak egyik nagyobb műve, egy világkrónika féle, mely a «Tör-
ténetek feleslegessé tevője» büszke czímét viseli (Násih et-Tevárih), 
százötvenezer sort foglal magában, azaz majdnem háromszor 
akkora, mint a hatvanezer verssorból álló Sah Námeh. 2) Bida Kuli 
Hán szerint Sipihr oly jeles költö, hogy a kaszidében egyrangú 
'Unsurival és Masa'űddal; a mesznevi és a muszemmetben közel 
van Menuéehri és Senáíhoz. 8) Ha nem érdemli is meg ezt a nagy 
dicséretet, melyben úgy látszik nagy része van annak a körülmény-
nek, hogy Bida Kuli jó baráti viszonyban élt a költővel, de minden 
esetre a legjobb e századbeli persa költők közé sorozható. Költemé-
nyei dicsőítő, vallásos és szerelmi versekből állanak. Egyik vallá-
sos tartalmú versében elég szépen így rajzolja az isteni lény tulaj-
donait és emlékszik meg az ő küldöttéről: «Áldassák az isten, ki 
önmagunknál közelebb van hozzánk. 0 mindig velünk van, de mi 
mégis kivüle vagyunk. A nagy nyilvánosság által lett ő elrejtve és 
csak a lelki szem előtt látható. Minden parányban, melyet ő alko-
tott, fenséges nap rejlik. Minden egyes vízcseppjében tenger van. 
Úgy jöttek általa létre a dolgok, mint a tentából a betűk, mert ő 
behatol a dolgokba, mégis azokon kívül van. Ugy túl van ő a név 
és a tulajdonság határán, mint a hogy ment az ő egységébe szerel-

*) Ferheng Engumen Ará Előszó. Abű Hanifa ad-Dinaveri is a szyr 

nyelvet tar t ja az ős nyelvnek ÜáJ yc j kjóL-XI ^x^jsaJI p.NX^jlá'. 

Alibár at Tival Leide 1888 4. 1. 
2) Megma' el fuselia II . köt. 156. 1. 
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mes a kívüle levők befolyásától. 0 maga egy személyben a szere-
lem, szerető és a szeretett. (Hem üst 'isk hem ű 'ásik hem ű ma'súk.) 
Mert ö kezdette először önmagát szeretni. Mikor először fölismerte 
önmagát, ettől a tudástól próféta lett, mint Mohammed, kinek teste 
a lét igéjét rejti magában. Minden világ az ő tagjaként szerepel. 
Minden rendelet az ő szőnyegén keletkezett. Mily fenséges alak, 
mily hatalmas szőnyeg!» Magasztaló verseiben a szokásos hason-
latokkal él, egy helyen így dicséri Mohammed sahot a képzelt ked-
veshez intézett versből menve át elég ügyes fordulattal a királyok 
királya magasztalásába: «Oh te, ki mosuszfürteiddel dongát húztál 
a napra (a szokásos holdhasonlat helyett napnak nevezi a kedves 
arczát). Soha senki még tiszta mosuszból nem készített dongát a 
napnak. Míg nem láttam nedvteli rózsához hasonló arczodat, nem 
tudtam, hogy a rózsából készül a rózsaolaj. Mérget öntött a poha-
ramba az a két méz-édességű rubintod. Elrabolta szememről az álmot 
az a két álomittas szemed. Lelkem olyan, mint a tűzhely és a te 
arczodon van a fekete jószagú olajfa (a barna anyajegyre czéloz). 
Szemem olyan, mint az Oxus és a te ékszer-dobozodban van a szép-
vizű igaz gyöngy. Neked hajfürteid vannak a rózsán, én nekem a 
szívemben van százféle tövis. Neked kútad van az ajkadon, nekem 
százszoros forróság van a testemben. Ugy átjárja imádóid szívét 
szempillád, mint a hogy átjárja az ellenséget az uralkodó fejedelem 
nyila, Mohammed királyé a győzőé, ki a lakomán ós a harcz-
ban képzelhetetlenül sok országot hódít és számítás nélkül adako-
zik.» Sipihr a legujabbkori persa költők által elhanyagolt nemét a 
költészetnek, a munázereht is, mívelte. Az ég és a felhő közti ver-
sengést így írja le egyik ilyen versengő költeményében: «Hallottad-e, 
hogy ellenségek az ég meg a felleg ? Tegnap jó ideig vitatkoztak 
indulatos, haragos szavakkal. Az egyik azt mondta, hogy engem 
illet meg az első hely. A másik meg azt állította, hogy ő magasabb 
rangú ós a tiszteletre méltóbb. A felhő kezdette meg a vitát és menny-
dörgő hangon mondá az égnek: Te semmirevaló igazságtalan, te 
nem vagy olyan mint én, mert az Úr már az első napon nekem adta 
az elsőséget. A kökörcsinből én készítek rubint színű veres ruhát. 
A virágokból én emelek ezüst menyezetü sátrat. Kígyóalakú vagyok, 
azért kincs szívemben a lélek. Olyan vagyok mint a malomkő, azért 
szórok kezemből szép vizű gyöngyöt. Úgy megyek, mint a szélvész, 
s alakom olyan, mint a dühös elefánté. Járásom olyan, mint a mér-
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ges kígyóé, sörényem meg olyan, mint az erdő oroszlánjáé. Ha nem 
láttál még ikernek tüzet és vizet, nézd villámomat és esőmet, nem 
bámulatra méltó dolog-e'? Te is gyújtasz tüzet, mint ón, de míg az 
én tüzem az élet forrása, addig a tiéd a büntetés lángja. Az én 
tüzem a rózsás kertnek színt és ragyogványt kölcsönöz. A te tüzed 
csak égeti és perzseli az emberek borét. Te neked is van, nekem is 
van kalászom. A te kalászod (szójáték a sunbuleh szóval, mely nap-
sugarat és gabonakalászt jelent) a férfi és a nő útjának a tövise. 
Az én kalászomból él állandóan a fiatal és az öreg. Nincs több egy 
két événél hogy kísérletből a ligetre, kertre, sivatagra és virányra 
nem vetettem jótékonyságom árnyékát. Olyan ínséges év lett, bogy 
senki sem látott kerek kenyeret, ha csak az ég asztalán a napot 
nem nézte kenyérnek. Csak két kerek kenyeret láthattál és azt is 
csak az ég asztalán (a napot és holdat érti). A macska természetű 
idő macska gonoszságává tette az embereket, mert a nagy ínségben 
a saját gyermekeiket úgy megsütötték, mint a szarvasborjút.» 

«Mikor ilyenformán kidicsérte saját jelességót a felhő, akkor 
nagy haraggal így felelt neki az ég. így szólt, hogy a másoktól 
kéregetett dolgokkal ne kérkedj, mert nem igen illik a gazdagsággal 
kérkedés a koldus szájába. Évet és napot az alamizsna után járás-
ban töltesz. Mi egyéb koldulásnál a te járás kelésed. Az egész föl-
det csak a mi jóságunk tartja fenn. Ez a szél, a tűz és a föld mind 
az én szolgáim. A szerencsés csillag felkelésével bőséget teremtek 
a földön. A rossz csillagok egyesülésével délibábbá teszem az ocze-
ánt. A jó és a balszerencse az én csillagaim szerint osztódik ki. Min-

r , 

den az én fényemnél (t. i. a napénál) történik. E n vagyok az isteni 
adományok közvetítője, mert kedvem szerint kinek keserűt, kinek 
édeset adok. Vitatkozásukat meghallotta egy a hatalom munkásai 
közül és mindent a mit csak hallott, elmondott a végzetnek. Meg-
haragudott erre a végzet és mindjárt elküldött értük. Elment a hír-
nök és a végzet szine elé állította őket.» A végzet aztán megfeddi 
őket, hogy az isteni hatalmat maguknak tulajdonítják. Kedvencz 
tárgya Sipibrnek a világi dolgok múlandósága és a világ rosszasága 
fölötti elmélkedés. Egyik költeményében ilyen keresett csillagász 
modorban fejezi ki panaszát: «Az ég olyan, mint ahriman és én nem 
tudok senkit, ki vele szembe szállhatna. Ha telidesteli vagy is min-
denféle fortélylyal, kevés az az övéhez képest. A csillagokat a hét 
rabszolga neve alatt is szokták személyesíteni. A négy alapelemnek. 
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meg a négy kígyó (éár ázderhá) az oszlopa. A rabszolga-magzattól 
(eredetiben mevlázádeb rabszolgafit és vészes jelentőségű csillagot 
jelent)1) ne várj emberséget, mert az nem az ő tulajdonsága. Jósá-
got akarsz látni a kígyótól, nem telik ki az attól. Nem hoz jót reád 
a csillag, ne örülj szép látványának. Nem képes barátságra az ég, 
ne kösd szívedet ragyogó napjához (szójáték a mibr szóval, mely 
barátságot és napot is jelent). Mit keresel barátságot a nyilasnál, 
mely a nap háza lett. Hogy kívánhatsz egyeneslelküséget a holdtól, 
mely a rákban ütötte fel tanyáját. Ha mint a víz, a kősziklából ké-
szít is valaki magának ruhát vagy tíiz módjára vasból csinál is ma-
gának vértet ós pánczélinget, a halál, mint a vas a kősziklából, 
kiönti tiszta vizét. Az enyészet, mint a sziklakő kicsalja a vasból 
az égető tüzet.» Sipibr igen szereti a régi írókat utánozni, kik 
közül különösen a modern persa költők által annyira kedvelt Me-
nucehrit tanulmányozta. A régi arab költőkre emlékeztető modor-
ban így kezdi Menucehri verseinek mintájára írt egyik költeményét: 
«Ennek a sivatagnak tegnap még a paradicsom kertje volt a kapuja. 
Minden sátor, a hol csak volt, úgy nézett ki, mint egy másik égbolt, 
és ott a hol az égen a nap és a hold, itt a viruló mező és az áldott 
fa volt. Édes nedvü mézzel folyó volt. Ma megváltozott ós másforma 
ruhát öltött magára. A dombok olyanok, mint a sátrak, a domb-
oldalon fekvő kígyók meg a sátorkötelekhez hasonlítanak. A hol a 
páva sétált a sátrak előtt, ott mostja hollónak van a helye. A keres-
kedőnek a koponyája szolgál most ivó edényül. Az utazók összezú-
zott testének húsa adja hozzá a pecsenyét. A vipera olyan, mint a 
furulya, a nyitott koponya meg úgy néz ki, mint a Bubáb (egy 
keleti húros hangszer). Az okos ember egy pillanatot se tölt ezen a 
helyen.» A Mohammed előtti arab költők módjára, miután leírta az 
imádott lény eltávozása által sivataggá változott helyet és a tábor 
romjait, gyorslábú tevéjét írja le, hasonlatot hasonlatra halmozva, 
akár csak Imrulkeis az ő híres Mu'alakat-jában. «Leoldoztam lábá-
ról (az eredetiben térdéről) a békót annak a tüzes tevének. Úgy 
kiugrott a békóból mint egy telivér oroszlán. A támadáskor oly 
félelmes, mint az oroszlán, a futásban olyan gyors, mint a fürge 
őz. Igaz gyöngy fehérségével vetekedő fogai gyöngybányává tették 
a száját. Lecsüngő ajkairól sok igaz gyöngyöt (habot) szór. Két ajka 

j Giját el-Lugah 381. 1. 
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olyan, mint az arab ember ruhaujja. Két orrlyuka olyan mély mint 
egy háromszáz rőfnyi mélységű kűt. Két szeme hasonlít a világhó-
dító Nagy Sándor két tükréhez (a monda csodálatos tükrére czéloz. 
melyet Nagy Sándor készített Alexandriában). Két füle oly hegyes, 
mint a két hegyű nyíl két vashegye. Olyan magas a púpja, mint 
egy magas hegy. Minden gyorsjárása mellett szépen visz s nem 
sérti a rajta ülő testét. A tevémre a csillagokból kötött fel csenge-
tyüket az ég. Úgy megnyergeltem én a tevémet, mint egy afghan 
ember. Lábai alól úgy repültek a kövek, mint a kőből kiugró szik-
rák. Nem láttam én meg a gyors futásban sem a föld egyenetlensé-
gét, sem a tövist, sem a sziklakövet. Néha oly alacsonyan járt, hogy 
a halon alul ment, máskor meg a holddal versenyzett az égen.» 

Figyelmet érdemelnek az uj persa irodalomban a vallásos köl-
tészet mívelői. kik a régi rajongással éneklik meg az Isten tulajdonsá-
gait és az embernek a világ teremtőjéhezvaló viszonyát. Ujabb idő-
ben, mint már mondva volt, a terjedő modern míveltség sokat elvett 
ennek a vallásos buzgalomnak az erejéből, s az utolsó évtizedek 
írói jobbára csak szenvelgik már a vallásost. Az igazi mysztikus 
költők ezért, kiknél még igazi érzelemből fakadt a vallásos tárgy 
iránti előszeretet, többnyire a század elején virágzottak. Ilyen volt 
Bismil Sirázi. Már írói neve jellemző. Bismil ugyanis annyit tesz, 
hogy feláldozott. A szó tudvalevőleg a bismillah «Isten nevében» 
arab mondásból ered, melyet az áldozásnál mondani szoktak; innen 
bismil kerden annyi, mint feláldozni. Bismil Sirázi, családi nevén 
Hagi Akbár, Sirázban született. Fiatal korában nagy szorgalommal 
mívelte a theologiát. A prófétaságról írt arab müve és Baidawi 
korán-com mentárjához írt super-commentárja jó nevet szerzettek 
neki a hittudósok előtt. A korán és a mohammedan traditio tanul-
mányozása mellett a költészettel is foglalkozott, Siráznak költőiről 
egy tedkerehét írt ékes virágos nyelven Szívnyitó czím alatt. Dívánja 
elég sikerült ghazeleket és négysoros verseket is tartalmaz. Költe-
ményei többnyire a mélabús lemondást és világmegvetést hirdetik. 
Az életet így jellemzi egyik négysoros versében: «Bismil egész éle-
tem vágyban telt el, meglehet, hogy az ma éjjel vagy holnap bevég-
ződik. Mivel hogy a világ nem ad egyebet aggódásnál és szomorú-
ságnál, örül annak a szíve, ki elhagyhatja ezt a világot.» Több 
ghazeljóben a pantheismus, mely nem sokba veszi a vallási 
különbségeket, világosan ki van fejezve. «A mecsetben, a korcs-

(698) 

1 5 2 



TANULMÁNYOK AZ ÚJABBKORI PERSA IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL. 1 03 

mában nem látok mást kívüle. Százezreivel a függönyöknek 
van az a függöny lefüggönyözve. A szerelem regéje voltaképpen 
csak egy rege, de azért mindenki más módon meséli el azt. Ne 
feledkezz meg arról, bogy a tettekért jutalom vagy büntetés 
jár. A gyertya is egészen elég utójára, mely a lepke szárnyát 
elégette. Ha a szép kedves (t. i. az Isten) arcza a bálványtemplom-
ban és a tiltott helyen van, minek taposod akkor Hedsaz sivatag-
jának homokját.»1) 

Minden költeménye vallásos tárgyú ; néha egészen mystikus 
homályba burkoltan szól. «Mi a csaplároshoz keressük az útat, oh 
uram, adj valakit, ki a mi kalauzunk legyen? Fürteidnek illatát 
megérezte az én bolond szívem. Ezentúl nem tudom azt keblemben 
visszatartani. Csodálatos dolog, hogy az a csalfa tündér-arczu még 
senkinek sem mutatta arczátés mégis az egész világ az ő bolondja. 
Akárkit látok az úton, nyomába megyek, mert jól tudom, hogy 
mindenkinak útja az ő fészke felé vezet. (Zánkib dánem hemehrá 
ráb bekásáneb i űst.)» Az előbbinél nevezetesebb mystikus költője 
az újabbkori persa irodalomnak Nűr 'Ali Sáh az iszfaháni. Régi 
papi családból származott; már ősei mint ulemák voltak ismerete-
sek a Tebsz tartományban. A rajongásig menő vallásosság öröklött 
tulajdon volt családjában. Atyja, Mirza Abulhusejn, ép oly rajongó 
vallásos volt, mint fia. Szülővárosukból az atya ós fia lelki vezetőt 
keresni Iszfahánba jöttek. Sok keresés után végre mind a ketten 
egy Ma'súm 'Ali Sah nevű Seijidnek lettek tanítványai (murid)2). 
Az említett szent férfiú 'Ali Rida dekkáni uralkodónak engedelmé-
vel Kerim Hán uralkodása alatt 1777-ben jött Indiából Persiába. 
Mondják igen jámbor életű egy rajongó volt, kinek ékesszóló intel-
meire sokan megtértek, úgy hogy csak Sirázban 30,000-nél több 
követője akadt.3) Mint minden hitujító, úgy Ma'sűm 'Ali Sáh 
is sok jó barátot, de sok ellenséget is Bzerzett magának, különösen 
a kenyerét féltő papi osztály volt elkeseredett ellensége és addig 

') Rijád el 'árifina 329. 1. 
3) «Waar hij weldra meer dan 30,000 volgelingen telde». Dozy Het 
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áskálódott ellene, míg rávette a különben épen nem fanatikus 
Kerim Háut, hogy a sok izgágát okozó prófétát Sirázból száműzze. 
Kiutasíttatása után Ma'sűm 'Ali ide-oda vándorolgatott Persiában, 
mígnem Irákban az ulemák által felbőszített tömeg meggyilkolta 
és hulláját a Karasu (fekete víz) nevű folyamba dobta.1) Nűr 'Ali 
Sah tanítója halála után egy ideig, mint sáki működött (sekájet 
mikerd). Ellenségei ebben a szerény állásban sem hagytak neki 
békét, úgy, hogy kénytelen volt Persiát elhagyva, Bagdadban 
keresni menedéket. 

Bagdad török kormányzója igen szívesen fogadta és sok kegy-
ben részesítette a menekültet. Ebben a városban irta meg Nűr 
'Ali «A paradicsom kertje» czímü vallásos tárgyú mesznevijét. 
Később Bagdadból Moszulba tette át lakását, hol mégis halt. Bida 
Kuli Hán szerint igen sok tanítványa volt, és ezek többnyire mind 
jeles emberek lettek. Ilyenek voltak például Hagi Mohammed, 
Husejn Isfaháni, Mohammed Beűnek Kermáni és sok mások a bit-
tudósok és törvényismerők (fakih) közül. 

Legnevezetesebb műve a «Paradicsom kertje» czímű mesz-
nevi. Az édenről és a prófétaság fokozatairól így szól ebben a köl-
teményben : «A jámbor életüekre nézve a paradicsom kertje meg-
ígért dolog. A tudósok előtt az éden olyasmi, a miről tanúság van. 
Ilyenféle paradicsom, mely szivünkben van, mindenkinek megvan 
a világon. Ez az éden, mely szivünkbe van zárva, egy virány tele 
lelki gyönyörökkel. A hét paradicsom a bét tulajdonságból eredt. 
A nyolczadik éden maga az Isten lényege (dát hodást). A prófétasá-
got úgy tekintsd, mint rejtett véliséget. A küldetés által lesz kinyil-
vánított a prófétaság. A véliségnek csak egy ismérvevan, de ez csal-
hatatlan. Minden közvetítés nélkül (bi vasit) folytonosan a poha-
rába ömlik az isteni bőkezűség bora (természetesen a bor alatt az 
isteni kinyilatkoztatást érti). A prófétaságnak az a tulajdonsága, 
hogy minden próféta közvetítéssel nyeri az ihletet.» Ugyanebben a 
költeményben igy szól az emberi természet kétféleségéről. «Hall-
gasd meg az emberi természet bálójának kiterjesztését. Az isteni 
madár szárnycsattogását hallgassad. Tudod-e, hogy mi a te isteni 
madarad? Micsoda a te emberi természetednek a hálója, tudod-e? 
A madarad az emberi lélek, hálód meg az állati ösztön. Mikor az 

j Rijád el 'árifina 330. 1. 
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egyesülésre kiröppen a te madarad, kiterjeszti szülőföldje felé 
szárnyát. Akkor kívülről két erős szárnya van neki, jobbról és bal-
ról két segítő barátja van. Bal oldalán van a világos értelmű korán, 
jobbon meg a próféta törvénye. Ezenkívül van még két benső 
szárnya; az emlékezet ós a gondolat jobbról és balról. Az emlékezet 
az, mikor a szívbe és a lélekbe van vésve az Isten emléke. A gon-
dolat akkor igazi, midőn áthatol a vízen és az agyagon. A lélek ós 
a szív az igaz bit sugarainak tükre. A víz és az agyag, az ég és a 
föld népe, egyszóval mindaz, a mi a világon látható. Minden, a mi 
a lélekben láthatólag vagy elrejtve jelen van, azaz minden, a mi 
osak a világon és lélekben feltalálható, megvan a tökéletes em-
berben (gumleh der insán kámil muntevi est). Jóllehet a tökéletes 
ember mindezekkel a tulajdonokkal bir, de azért ment ő minden 
bilincstől. Alakja és jelentése (lényege) a világnak egytől egyig 
bele tükröződik ebbe a tükörbe (t. i. a szivbe és a lélekbe). Szem-
léld benne a nyolcz paradicsomot, de nézd meg a hét poklot, mely 
az oda vezető ütőn van. A poklot és az édent, melyek meg vannak 
neked igérve, ha meg tudod az igazat, mind a kettőt láthatod.» 

A «Paradicsom kertjében» egy helyen az isteni lényhez 
közeledés lelki állomásainak leírására szentel egy fejezetet. «Az 
útazóknak kilencz lelki állomásuk van. Mindegyik állomás az égen 
van. Az útazó, a kinek nincs tudomása a szállásról, az a kutatás 
útján nem lett hivővé. Mikor jól tudod a próféta törvényeit, akkor 
megtetted az útat az első állomásig. Ha a törvények által megtisz-
tult a szived, akkor az utmutató vissza visz az utadra. Midőn 
néhány lépést tettél az úton, elérkeztél a második állomásra. 
A második állomásra érve, szived az értelem tengerébe elmerül.» 
így megy ez míg mind a kilencz állomást, vagy lelki közeledési 
fokot leírja. A nagy mystikus költők példájára intő, oktató taná-
csokat is ád bőven. Az ember helyzetét a mindenségben egy helyen 
így jellemzi: «Egy parány vagy a ragyogó napból, ne kérkedj. 
Csak egy csepp vagy az oczeánból, ne büszkélkedj. Mit kérkedel, 
hogy ez az én ajándékom. Mit hivalkodól, hogy ez az én helyem. 
A mdedig az öndicséret volt a te imádságod, a testi kivánság volt 
a szükségleted. Az események világán kivül nem láttál egyebet. Az 
előítélet gallérjából dugtad ki a fejedet.» 

Kutb ed-Din Sirázi mint a két előbbi, a vallásos költők közé tar-
tozik. Teljes nevén Moliammed el Hosejn, az irodalomban Kutb ed-
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Din (a hit sarka) disznéven ismereteB. Igen hires családból szár-
mazott; családfája huszonhárom izen át Hammám 'All bin Husejn 
Imámmal végződik. Arabul és persául egyforma könnyűséggel ver-
selt. Több persául irt, többnyire vallásos tartalmú mesznevin kívül, 
mint az «Iránytüz» (Nür el hedájet) és a «Bölcsesség napja» (Sems 
el hikmet), egy nagyobb terjedelmű arab költeményt is birunk 
tőle, melynek czíme «Szerelmi kaszide». A Szerelmi kaszidé-
ből, jóllehet az, mint arabul irt költemény, nem tartozik a szoro-
san vett persa irodalomhoz, mint curiosumot néhány sort közlünk 
mutatványul. «Dicsőség alláhnak, hogy a szerelem felkelt. A szent 
keletről sugarakkal kivillámlott. Oh ő az, a ki fölött zavarban van-
nak a szerelmesek és nem tudják érezni lényegének illatát. Szi-
vükbe irtad ismereted sorait, mely tetszik az istenfélőknek. Egész 
életemben kerestelek és nem tudtam, hogy te lelkemmel vagy, szi-
vemből kelt fel a te világosságod és hogy lakásul ígérted nekem a 
paradicsomot és annak gyönyöreit. Czólom a szerelmesek laka, 
mely nyughelyül szolgál. Boldog az, a kiben világít az isteni lényeg 
fénye, mely megelőzte a teremtést.»1) 

Kitűnő helyet foglal el a század vallásos irányú persa költé-
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szetében Husejn Kazvini, valódi nevén Hagi Mohammed, Vallásos 
elmélkedésre, rajongásra hajlandó természeténél fogva sokáig ide-
oda utazgatott, szent életű emberek társaságát keresve. Végre sok 
tétovázás után a hires Hagi Mirza Abulkasimhoz szegődött. Sokáig 
tartózkodott ennél a jámbor hadéinál, kinek minden szava reá 
nézve fölért egy isteni kinyilatkoztatással. 

Tanítója halála után tulságig vitt vallásos buzgalomból a 
dervisekhez szegődött és bejárta velők Persiát és Indiát. Viszon-
tagságos utazásából, mely több évig tartott, visszatérve, szülőváro-
sában Kazvinban telepedett le, hol, mint kedvelt bitszónok műkö-
dött haláláig. — Kazvini elég termékeny költő; kisebb terjedelmű 
versein kivül hat mesznevit írt. Minden müvét a mély fanatikus 
vallásosság jellemzi. Irálya szép és választékos. Nevezetesebb 
nagyobb költeményei a következők: «A teve könyve» (Sutur 
Námeh), a «Nap és Hold, (Mibr ű máh), «Vámik ós 'Adrii». A teve 
könyvében, melynek czimét valószínűleg Ferid ed-Din 'Attár hason 
czímü művéből kölcsönözte,1) a mű czimére czélozva így szól: 
«Ob az én szivem kívüled minden egyébről lemondott. Mennyit 
zsarnokoskodott már fölöttem az én szivem. Kelj fel tevehajcsár, 
fenn van már a nap. Az utazásnak van most az ideje, nem az 
alvásnak. Lásd meg, hogy hátra maradtál, a karaván már elment 
és te visszamaradtál. Kelj fel és Isten igéjét hangoztasd. Megrésze-
gedtem, dalt énekelj.» A mobammedánok előtt némi tiszteletnek 
örvend a teve, mint a zarándoklás nélkülözhetetlen eszköze, ezért 
nevezte el 'Attar és utána Husejn Kazvini egyik müvét a teve 
könyvének. A Vámik és 'Adrá czímü meszneviben így beszél igazi 
hamisítatlan pantheismussal az Isten tulajdonságairól: «Minden, 
a mi csak a két világon létezik, a te csodaműved. Mind csak a te 
lényegednek nevei és tulajdonságai (arabul). Te olyan vagy, mint a 
nap, mi olyanok vagyunk, mint a felhő. Te olyan vagy, mint a teli 
hold, mi pedig olyanok vagyunk, mint a sötétség. Olyan vagy, 
mint a tenger, mi pedig olyanok vagyunk, mint annak a babja. 
Te olyan vagy, mint a lélek, és mi olyanok vagyunk, mint a test. 
Nem, te tenger vagy, mi annak vízcseppje. Nem, te nap vagy, mi 
parányi porszem. Hogyan lehetne egyenlő nyomatékú a vízcsepp 
és a tenger ? Hogyan lehetne egyenlő szinü a nappal a sugárban 

A l) Ate« Kedeb, Bombayi kiadás 144. 1. 
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lebegő porszem?» fi A keleti szufi-költők módjára a szép kedvek 
jelképe alá rejtett istenséghez ilyen fanatikus beszédet tart ugyan-
ebben a meszneviben : «Oh te mosusz fátylú, szivékítö szép kedves. 
Kaczérkodj egy kicsit fátyol nélkül, a balsorstól sújtottakkal. Nem 
tudjuk az útat, jelöld ki útunkat. Nincs tudomásunk czélunkról, 
világosíts fel. Lásd, tehetetlenek vagyunk és nem tudjuk, hogy 
mitévő legyünk. Vedd tekintetbe, hogy szegények és zavarodottak 
vagyunk. Nézd csak, mit tett a szeretőm (magától értődik, hogy 
az Isten) a lelkemmel. Nézd, hogy mit mivelt szemem az én 
ruhaszegélyemmel (azaz mily nedves lett könnyeimtől ruhám 
szegélye). A féllelkűt örvendeztesd meg kegyelmeddel (nim gáni rá 
berabmi sád kun). Az ügyefogyott tehetetlent szabadítsd meg köte-
lékéitől.» 

A Nap és Hold (Mihr ű mäh) czímű nagyobb terjedelmű mesz-
nevijében az annyiszor megénekelt szerelmet így határozza meg: 
«Tudd meg, hogy a szerelem tengeréből csak egy csepp a világ. 
A szerelem lehelletéből csak egy pára az ember. Ama lehellésből 
egy lehelletnek ember volt a bálója. Annak a tengernek egy 
cseppje világ nevet nyert. Minden létezőnek talizmánja a szerelem. 
A szivek és a lelkek csak Berlegei, edényei a szerelemnek. Egy 
betűt sem tudunk a szerelem titkából (berfi der miján nist). Nin-
csen jele a világon ennek a jeltelennek. Kezdete nem egyéb meg-
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gyújtásnál, lángra lobbanásnál s a vége is csak égés. Minden sze-
relem a beavatottak előtt Mózestől botjáig és a Sinai hegyig (zi 
musá' tá 'asá tá túr i siná).» A Vasf el hál czímü költeményében 
elég találóan rajzolja a tévelygő embert, a ki nélkülözi a biztos 
ismereten alapuló meggyőződést. «Oh sziv, meddig fogsz még a 
hiábavalóság útján járni s minden csalfa széptől rászedetni. Med-
dig fogsz még egyik ágról a másikra repdesni, egyik helyről a 
másikra futkosni. Egyszer hitetlenné léve az övet felkötni (zunnár 
besten), máskor moszlimként a poharat összetörni.» 

Az ismertebb mystikus költők számát szaporítja Gálib Teheráni, 
családi néven Asad-ullab Hán. Családja Azerbaidsanból származott. 
Mindig az ájtatos, vallásos emberek társaságát kereste és kedvelte 
(bá erbáb i táriketes ragbeti est). Életkörülményeiről jóformán sem-
mit sem tudunk, mert a Bijácl el'árifína szörnyen sovány, életrajznak 
alig nevezhető ismertetést ad róla. A mystikus költők nagymesterét, 
Gelál ed-Din Bümit, választotta példányképül.1) Bida Kuli Hán 
igen magasztalja Gálibot, mint költöt; annyi bizonyos, hogy a túl-
ságos tudákosság és dagálytól ment nyelvezete elismerést érdemel. 
Ghazeljeiben a modern persa költök kedvenczére, 'Omer Hejjámra 
emlékeztet. «Szomjas, száraz az ajkunk, nedvesítsd meg torkunkat, 
csapláros. A míg csak bor van a bortartó edényben, öntsd teli a 
korsónkat. A szerelemben a szerelmesek becsülete a köny. Nézz 
arczunkra és lásd becsületünket (a magyarban visszaadbatlan szó-
játék az ábrü szóval, mely becsületet jelent, de etymologice az 
arcz és viz szavakból van összetéve). Ha nem segít rajta a tenger, 
mit tehet a folyócska. A te tengeredbe adj útat a mi elapadó 
folyócskánknak. Mi az útonjáró utasok vagyunk és nyomunkban 
az ördög (iblis der pai mást). Hivd elö az út Hiderjét és űzd el az 
ellenségünket.» Egyik ghazeljében elég ügyesen írja le a szerelem 
vonzóerejét: «Magamhoz vonzalak téged, ez e vonzás a szerelem 
müve. Ha vasból van a szived, az én szerelmem a delej. Te Gálib 
szivében vagy és ott maradsz, jóllehet távol vagy a testre nézve. 
Az én testem olyan, mint a hegy, mely csak a te szavadtól ad 
hangot.»2) 

*) Rijád el 'árifina 269. L 
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Az Istenről és annak észen felüli természetéről egy helyen 
így nyilatkozik: «Oh te Igazságos (Isten egyik neve a 99 szép név 
közül), kit csak egynek lát az a szem, mely a rejtett fénytől nyeri 
világosságát. Nem tudom, hogy micsoda ez a világégetö villám, 
mely egyaránt felgyújtja a szárazat és a nedvest. Búvárként leme-
rültem szerelmének tengerébe, de azért nem tudtam meg, hogy 
miféle igazgyöngy a lényege. Jóllehet a te haj fürtöd hitetlenné 
teszi a moszlimet, de azért nem igazi hivő az, a kit hajfürtöd hitet-
lenné nem tesz. Ebben a magus-templomban, hol a mágusok apra-
ját nagyját részegen látod, nem tudom, hogy kinek van helye ennél 
az asztalnál s ki a követője valamely beavatottnak. Az imádott 
lény (az Isten) maga nincs lefátyolozva, csak a mi létünk a fátyol. 
Részegen szét kell szaggatni ezt a fátylat. Mi olyanok vagyunk, 
mint a nézők, az ő szépsége meg olyan, mint a tükör. Minden pilla-
natban új bájt kell mutatni a kedves arczának. A beavatott lelké-
nek a tápláléka a rejtettnek (az Istent érti) asztaláról való. A szőr-
szálhasogató hittudósoknak szárított hús (lelim kadid) kell.» 

Muzfir KermAni teljes nevén Mirza Mohammed Teki, Mirza Mo-
hammed Kázim fia szintén a vallásos költők közé tartozik. Családjá-
ban régi időktől fogva a gyógyászatot gyakorolták és már ősei, mint 
orvosok, közbecsülésnek örvendtek Kermánban. Maga Muzfir is, mint 
orvos működött kezdetben. Nagy tudományosságának híre számos 
tanítványt gyűjtött köréje, kik tőle akarták eltanulni Aesculap mű-
vészetét. Eleinte csak a külső emberrel foglalkozott, a gyógytudo-
mányt választva tanulmánytárgyúl, később, a mi kissé különösnek 
látszik, európai szempontból nézve a dolgot, a belső ember tanulmá-
nyozására, a lélek és hittudományra adta magát.1) Fényes tehetsége 
és nagy, széleskörű ismeretei mellett is felült egy Musták 'Ali Sah 
nevű tudatlan csalónak, ki őt egészen elbolondította. Musták 'Ali 
Sáhhal való viszonya sok kellemetlenséget okozott neki. Mindvégig 
hü maradt az említett tudatlanhoz (ummi) és annak halála után egy 
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űivánt szentelt emlékének. Sokan, úgymond Rida Kuli Hán, második 
Ruminak szeretik elnevezni Muzfirt,[mert életkörülményei különö-
sen Musták 'Ali Sahhal való viszonya, nagyon hasonlítanak a nagy 
mystikuséhoz. Rúmi tudvalevőleg minden tudománya és jelessége 
mellett a rajongó Sems ed-Din Tebrizi befolyása alá került, kit 
szinte istenített és legszebb ghazeljeit távolléte alatti bújában szer-
zette. fi Muzfir legnevezetesebb müve a «Titkok tengere» czímü 
mesznevi, mely, mint czime is mutatja, vallásos tartalmú. A köl-
temény kezdetén így magyarázza: «A kegyelmes könyörületes Alláb 
nevében (bismilláhi erralimán erraliim) mondást, melylyel keleten 
minden könyv kezdődik. «A bismilláhi errahman errahim b betűje 
a bölcs kincstára ajtajának kulcsa. A bölcsességnek kincse az a könyv 
(t. i. a korán) a basmala (így nevezik a bismilláhi mondást műnyel-
ven) mintegy kapuja a bölcsesség kincsének. A bölcsesség kincse 
Mustafa (t. i. Mohammed próféta) tudományának városa. A basmala 
mintegy varázsigéje a kapuknak. A basmala tükre az Isten egysége 
kincsének. 0 az örökkévalóság kincsének a kincstára.» Ugyancsak 
ennek a mesznevijének egyik elbeszélésében így szól az Isten tulaj-
donságairól : «Egy tudós az eszesek közül, egy hivő a próféta család-
jából útmutatást kért az imámtól a tud omány tengerétől, a biztos isme-
ret forrásától, az igazak imámjától Ga'far Sádiktól (arabul). Hogyan 
fogod te fel a hatalmas Urnák jelentőségót. Vezess minket a helyes 
útra (arab idézet a koránból), ez volt a kérdező kérdése. A sah (t. i. 
az Imám) így válaszolt (arabul): Ne foszd meg őt tulajdonságától, 
aztán ne hasonlítsd ahhoz, a mihez te szükségesnek gondolod. 
Dolognak mondod, de ő nem olyan, mint a dolgok. Tengernek 
nevezed őt, de ő nem olyan, mint a víz. Világnak mondod, de ő 
nem olyan, mint a világok. Hatalmasnak mondod tán, nem olyan 
ő, mint a hatalmasok. Fénynek mondod, nincsen árnyéka. Gyer-
tyához hasonlítod, de ő nem ég el.» A szerelemnek mindenhatósá-
gát így rajzolja egyik kaszidéjében: «Mikor felütötte sátrát a vilá-
gon a szerelem ő fensége, parancsára mindenki meghódolt neki a 
világon. Mikor kiterjesztett ruhaszególylvel a szerelem először a 
világra jött, minden világinak keze az ő ruhaszegélyébe kapaszko-

fi Hammer, Geschichte der schönen Redekünste Persiens 165. 1. és 
Daűletsah Bombay 1887, 87—8. 1., hol Sems ed-Din Tebrizi tanítója és 
tanítójának oktatói lánczszerűen egész a prófétáig közölve vannak. 
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dott. A mint a szerelem kezébe vette a labdaverőt, a kilencz ég 
azonnal mint a labda a labdaverőjére jött. Még Jeszreb mocsara is 
oly illatos lett, mint Jemen, mihelyt a szerelem lehellete fölötte len-
gedezett.» A vallásosságot az ember kiegészítő részének tartja Muzfir, 
mi nélkül nem tarthatni igényt ember nevezetre. «A világ olyan, 
mint a kert, az ég meg olyan, mint a fa, az ember meg, mint a fa 
gyümölcse. A kertész maga a mindenható teremtő. Mi az ember a 
maga valóságában, lásd, csak a hivő, az igazi ember. Az, a kinek 
teste szívvel bír, szíve meg lélekkel. A ki nem lett bivővé, ne nevezd 
azt embernek, mert az, ha beszélni tud is, az állatok közé tartozik 
minőségére nézve (gercih nátik bűd emmá besifet bejván est).» 
A kedveséhez vezető útat, elég találó hasonlattal, annak bodor hajá-
hoz hasonlítja. «A hozzád vezető út kedvesem olyan keskeny, sötét, 
hosszú és girbe gurba, mint a hajfonatod.» Az emberiséget egy 
helyen a tengelyhez hasonlítja, melyen az ég forog, mint a malomkő. 
«Az emberiség olyan, mint a tengely, az ég meg mint a malomkő. 
A tengelyen kénytelen nyugodni a malomkő.» Hasonlókép a ma-
lomkőhöz hasonlítja az eget egy másik versében, hol az igazán 
jámbor embert jellemzi. «Az ég olyan lett, mint a malomkő és a 
tökéletes lélek lett a kő tengelye. A világnak tengelye lett az igaz 
hivő tiszta lelke. Ki az igazi hivő ? Az a ki önmagáról az énről 
lemondva (ez h'odi bilyod sudeh), az Igazságos felöl hozzánk jött, 
fokról fokra szállva le mi hozzánk.» Néha szokatlan hasonlatokkal 
él, egy versében például így szól: «Ne vedd kevésbe szerelmünket. 
Lásd abban a mi erkölcseinket. Mert mi vagyunk a teremtő beszélő-
könyve (kitáb nátik bálik cű máim), lapozgasd azért lapjainkat és 
olvasd fejezeteinket. A mi szépségünk tükrében szemléld az alkotó 
Isten szépségét.» A malomkő hasonlat úgy látszik, igen tetszhe-
tett Muzfirnak, mert az említett két versén kívül még számos más 
versében alkalmazza azt. 'Alit dicsérő egyik költeményét például 
így kezdi: «A tökéletes ember olyan, mint a malomkő-tengely, az 
ég meg, mint a malomkő. A malomkő a tengelyen fekszik és a körül 
forog. Azért hívják a tudósok az eget kerékuek (cerh), mert az az 
igazi hivőre nézve olyan, mint a malomkő». A hívőket a persa mys-
tikusok kedvencz hasonlatával a szerelmesekhez hasonlítja, kiknek 
Isten a szerelmi tárgya. Az igazi hivő szerinte az, ki semmi földi 
dologgal sem törődik és csak az Istenre gondol. «A szerelmesek az 
Igazságoson kívül senkitől sem függnek. Nincs az Istenen kívül más 

(708) 

1 6 2 



TANULMÁNYOK AZ uJABBKORI PERSA IRODALOM TÖRTÉNETÉBŐL. 1 1 1 

a szerelmesek szívében. Minden, a mit csak az Igazságoson kívül 
becsben tartasz, az a te bálványod. Az Istenén kívül minden szere-
tet aljas földi vágyból, kívánságból ered.» 

Nádiri Kádruni, teljes nevén Mirza Hagi Mohammed, 
mint Muzfir, az orvos-költők közé tartozik. A régibb és ujabb 
persa irodalomban nem ritkán találunk a legképtelenebb my-
sticismusnak hódoló költők soraiban orvosokat, kiknek tudo-
mánya és foglalkozása pedig, mely a reális anyagival foglalko-
zik, európai fogalmak szerint nem igen látszik alkalmasnak a 
vallásos rajongás táplálására. Ezért nálunk nyugaton az orvosok 
minden korban vallási dolgokban való józanságuk által tűntek 
ki. Keleten ez máskép van, mert ott, mint minden tudomány, úgy 
a gyógyászat is tele van mindenféle babonákkal. Ehhez járul, hogy 
a moszlim orvos csak igen felületesen ismeri az emberi testet. 
A bonczolás nincs megengedve, mert Mohammed egy helyen tiltja 
a holttest megcsonkítását. Az emberi testet és annak tulajdonságait 
alig ismerve, mindig hajlandó a mohammedán orvos valamely 
előtte ismeretlen kóresetet természetfölötti erők befolyásának 
tulajdonítani. A tudomány ilyen primitiv fokán nem lehet csodálni, 
hogy az orvosok a természeti erőket nem ismerve, ép oly fogékonyak 
babonák és a túlcsapongó képzelet szüleményei iránt, mint a többi 
keletiek. Nádiri családjában a keleti szokás szerint apáról fiúra 
szálló öröklött mesterség volt a gyógyászat. Nagyapja a Zend dynas-
tia idejében főorvos volt és jó hírnekjörvendett. Atyja szintén kere-
sett orvos volt, kitől számos ifjú tanulta az orvosi tudományt. Ma-
gától értődik, hogy Nádiri is atyjától tanulta a gyógyászatot. Kora 
ifjúságától kezdve az orvostudományi arab és persa müvek mel-
lett szorgalmasan olvasta Senái-t, Rűmi-t és 'Attár-t. Sokat érint-
kezett szentéletü férfiakkal. Ismeretei szélesbítése végett egy uta-
zást tett Indiában, hol az ottani jelesb mohammedán írókkal isme-
retséget kötött. Utazásából hazatérve, atyja mesterségét folytatta 
és minden szabad idejét a költészet művelésére fordította. Nádiri 
elég termékeny költő, számos ghazelen és négy soros versen kívül 
hét jó nagy terjedelmű mesznevit bírunk tőle. Költeményei, ghazel-
jeit sem véve ki, többnyire mind vallásos kérdésekkel foglalkoznak. 
Az isteni lény mindenütt és mindenben jelenlétéről így beszél egyik 
ghazeljében: «A legkisebb parányban, a napsugárban izzó porszem-
ben sincs egyéb a kedves arcza napjánál, de a bandsitó szem nem 
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való a látásra. Nincs távol tőlem egy pillanatra sem. Ő előtte nem 
lehet szó a jelen és a távollétről.» Ilyen formán fejezi ki egyik versé-
ben a minden moszlim által hirdetett tant a földi élet hiábavalóságá-
ról : «Boldog az a szív, mely jó csillagzata segélyével a világtól és a 
világiaktól való félrevonulás szögletét választotta magának». A «Sze-
relmesek útja» czímü meszneviben a régi szufi-modorban jellemzi 
az Istent: «Részegítsd meg őt (t. i. az újonnan jött bivőt) a kétely 
nélküli tudás poharából való borral. Annak a nevében, a ki névte-
len és jeltelen, adj neki egy pohárral te, a rejtelmek korcsmárosa. 
Minden látható és nem látható előtt rejtve van ö (t. i. Isten). Min-
denben csak ő nyilatkozik, legyen az szép avagy rút. Az ő napja nél-
kül egy parány sem lesz látható. Semmi sem jött létre az ő segélye 
nélkül. Minden parányban csak az ő napja látható. Mindennél 
nyilvánvalóbb az ő szépsége.» Egyik ghazeljében így bölcselkedik : 
«Oh Nádiri, te csak föltételesen létező vagy, az Isten pedig szükség-
képen létező (vágib) és kívül áll az emberi felfogás határán. A szív 
egyre keresi azt a jó barátot (Istent) és az a szívben honol. Könnyű 
a vele egyesülés, csak addig míg élsz, nehéz az. Te kívül vagy és 
ki vagy zárva a vendégségből s nem vehetsz részt az egyesülés lako-
májában. A kedvessel való egyesülést te magad úgy mondtad, hogy 
megadják az énről lemondásért. Az énről lemondás az első állomás 
(nuhus tin menzel est) a kedveshez vivő úton.» 

Sáki Horásánr, igazi nevén Mohammed bin Kelb'alí, a neve-
sebb vallásos költők egyike. Igen jó családból származott, családjá-
ból többen, mint szultánok és uralkodók szerepeltek a régi időben 
Iránban, Azerbaidsan és Bagdadban; ilyen volt például Sultán 
Ahmed, kit Háfiz egyik versében magasztal. Sáki igazi vallásos költő 
volt, ki alig irt egyebet Mohammed próféta, 'Ali és az imámok di-
csőítésénél. Már nagyobb költeményeinek puszta czíméből láthatni 
szerzőjök irányát, ilyenek az «Istenség könyve», a «Csapláros 
könyve» (Sáki Námeh) a «Helyes út». Műveit a mély vallásosság, 
mely néha a mystieizmus ködébe vész, jellemzi. Irálya elég emel-
kedett. Intelmeiben (mevi'zeh) a megtérést hirdeti: «Siess, mert 
hiába telt el az élet. Értsd meg valahára, hogy elszalasztottad 
a kedvező alkalmat.» Egyik híres költeményében a «Kolduló 
barát könyvében» így adja elő az igazán jó úton járó bivőt, 
kit kelendernek nevez : «Mi szüksége lehet annak a kelendernek, 
kinek a hetedik égben van a lakása. Mi baj érheti azt a szalaman-
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dert, melynek tűz a kertje. Az ilyen kelenderségnek az a jele, ha 
birtokosánál nyoma sincs az emberi dolgok iránti érdeklődésnek. 
Az a kelender, ki folytonosan részt vesz az Ő (t. i. az Isten) lako-
máján.» Igen szereti a nehezen érthető, homályos kifejezéseket, 
melyek csak sejtetik, de nem mondják ki világosan írójuk gondola-
tát. 'Alira írt egyik magasztaló versében, így szól az isteni lény 
szépségének nyilvánulásairól, mely mindent áthat: «Ha a teremt-
mények közt nem léteznék a szépnem szépsége, nem volna a lélek-
nek nyugta ezen a világon. Ha nem lett volna a szépséggel páro-
súlva a szerelem, nem lenne akkor semmiféle élő lény a világon. 
Ha nem a szépség lett volna építője a világnak, nem volna az még 
fölépítve. Ha nem rejtőznék a lélekben az ö (t. i. az Isten) napja, 
nem lennének láthatók a lélek parányai. Ha nem lett volna meg a 
szerelem története, nem volna szükség történelemre a világon. Ha 
nem lett volna falrakó építész, a szerelem nem lenne helye ezen a 
földrakáson az embernek. Ha nem léteznék az ő arcza napjának 
ragyogása, nem világítanának a napsugarak. Ha nem maradt volna 
meg a szívben a szépség pompája, nem volna akkor a szívnek és a 
léleknek élete. Ha nem bájolná el a szívet a rózsa arcza, nem éb-
redne akkor fel a kívánság a kertben való sétára. Ha önmagát nem 
mutogatná az a szépség (az Istent érti), nem volna akkor elragad-
tatva és nem olvadna bele az ő lényébe a világ. Nem rabolná el a 
ligetben a szívet a rózsa, ha nem volna rózsaarczú a rózsaligetben. 
Micsoda csábító bolondította volna el a világot, ha nem léteznék a 
csábító szem bübája. Nem fecsérelte volna el a sziv a lélek pénzét 
(nemidád der bád dil nakd i gánra), ha a lélekrabló szebb nem lett 

/ 

volna a léleknél. Ha rejtve a függöny mögött maradt volna az Ur 
könyve (t. i. a korán, melyet Alláh tudatott Mohámmeddel Gabriel 
útján), nem szaporodott volna meg akkor az Isten serege.» 

Vekár Sirázi, Visál idősebb fia atyjának nyomdokába lépett és 
mint költő számot tesz a Nasr ed-Din korabeli írók közt. Visál maga 
oktatta kezdetben fiát és később is mindig nagy gondot fordított fia 
nevelésére. Vekár vagy tulajdon nevén Mirza Ahmed, édes atyja éle-
tében nem lépett fel, mint költő s csak atyja halála után, mikor fivé-
révellndiába Bombaybe utazott, a véletlenül kezébe jutott Rűminak, 
a mystikus költők fejedelmének, benyomása alatt lett költővé. Elég 
szellemesen illustrálja egyik versében az ismert mondást, hogy 
senki sem próféta hazájában. «Fivérem szerencsés levele érkezett 
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hozzám. Bevezetése a te magasztalásod volt győzedelmes király. 
Tetőtől talpig leszidott engem abban a levélben, jóllehet korra fia-
talabb volt nálam, hogy végre valahára szedd fel a sátorfádat, menj 
el utazni a földön és a tengeren, nézd a tudomány értékét és tekintsd 
a tudósnak megbecsülését. Az ékszerész sem vesztegeti el itt a por-
tékáját, ha nincs vevője. Viszontagságot kell tűrnie, kutatni és ke-
resni gazdag, értelmes ékszerismerőt. A tudósnak két tulajdonságra 
van nagy szüksége, a vízbe merült küzködésére és az aranycsináló-
kitartó makacsságára. Légy olyan, mint én, a ki addig nem hagytam 
fel a küzdéssel, míg szerencsém a király udvarába nem juttatott.» 

Az újabbkori perzsa költők rendkívül tárgyszegónyek, alig. 
tudnak egyebet írni csúszómászó hízelgéssel teli magasztalásoknál 
és a vallási rajongás vagy tettetés által inspirált homályos értelmű,, 
mindent istenítő ömlengéseknél. Szinte jól esik, ba az ember valódi 
megtörtént események benyomása alatt támadt költeményre buk-
kan az üres szóvirágokból és utánzott érzelmeket tolmácsoló frá-
zisokból összetákolt ghazelek és kaszidék tengerében. Ilyen Vekár-
nak a sirázi nagy földrengésre írt verse: «Egy földrengés látogatta 
meg Siraz tartományát, olyan hatalmas, hogy nem hagyott épen 
sem házat, sem tornyot, sem várat. .Jobbra balra, úgy inog-mozog a 
föld, mint a horgonyáról elszabadult hajó. A föld egy összegömbö-
lyített gyapot cBomag volt, mely mikor kigömbölyödött, az egész 
földet elborította. A föld egy méhkashoz hasonlított. A sok újonnan 
támadt gödör miatt minden szögletben szent sírt mutogattak. A nap-
pal és az éjszaka közti különbség csak a fény és a sötétség, mert 
másban nem különbözik a nappal az éjjeltől. A nap úgy elsötétült,, 
hogy sem a sötétségnek sem a világosságnak nem volt meg a régi 
szokása.» Egy másik versében a siráziaknak a földrengés által oko-
zott helyzetét így írja le: «Az egész világ a föltámadás napjának 
zajában vész el. A számon kérés napjának lármája, zsibaja tölti be 
a világot. Az a ház, a mely megmaradt, a hangya háza. A palota, 
mely lábán megállott, a vízbuborék kastélya. Egy pillanatig sincs 
nyugta a földnek, te azt mondanád, hogy a földgolyó olyan, mint 
egy vízre dobott üres dióhéj. Azért borult sötétségbe a világ, mert 
csak fólvilág van a maga helyén, a másik fele pedig függönyként 
födi el a napot. A földgömb olyan, mint egy labda, melyet a labda-
verő ütése ide-oda dobál. A darabokra tört hegy kövei úgy repdes-
nek a légben, hogy te azt vélnéd, két keselyű tolla és két sas szár-
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nya van neki. A lakosság a saját maga által épített épületektől 
vesz el, mint a selyembogár, melyet saját nyála öl meg. Az az 
ember, ki nem félt az oroszlánordítástól, ez esemény után még a 
varjú szárnyától is retteg.»1) Atyját több költeményében magasz-
talja; egy belyen így írja le atyja halála fölötti szomorúságát: «A fáj-
dalomtól felforr a lelkem ós a búnak tüze megolvasztja agyvelő-
met. A világnak rózsáskertjéből a bajnak tövise van a szememben. 
Az égnek követő gépjéből (mengenik) a zsarnokság köve nyomja a 
keblemet. Minden hajszálam a szememben olyan, mint egy-egy izzó 
érvágó. Úgy vágja mellemet szomorúságom, mint az éles kard. Te 
azt gondolnád, bogy a sors az én öröm-osztályrészemet az orosz-
lán vagy a kígyó torkába helyezte. Azért, mert nagyon ki van 
facsarva a szemem és darabokra szakadt a májam, jól mondod a 
palát2) panasznak vájjon nem vért szürő-e? Szivem sehogy sem 
vonzódik Ádám ivadékaihoz, mert Ádám utódaiban nem maradt 
semmi az igazságosság és a tisztaságból.» 

Testvére, Mirza Isma'il, szintén a költészet mívelésére 
adta magát és Taűbid Sirázi név alatt az ismertebb új persa 
költők sorába tartozik. Kitűnő nevelésben részesült. Tűrhetően 
megtanult arabul, a mi Iránban a magas míveltség netovábbja, 
csaknem minden írásnemet egyforma szépen tudott írni és jog-
gal megillette őt a szépíró név, a sikesteh, nest'alik és a neshi 
írás terén. Költeményei között a hagyományos szerelmi döngi-
csélések és az elcsépelt közhelyekké vált szóvirágokból álló ma 
gasztaló versek mellett olyanokat is találunk, melyek önálló köl-
tői szerzemények és nem a régi nagy írók utánzott másolatai. 
Ilyen például egy európai gyártmányú ezüst zsebórára írt verse, mely 

fi A varjú a rossz jelentőségű madarak közé tartozik a moszlimek-
nél, különben már a régi indeknél ravaszságáról volt híres. A panchatantra 
egyik mesejében a király-választásra összegyűlt madarak közül egy versben 
így jellemzi a varjút: «Az emberek közt legnagyobb gazember a borbély, — 
a madaraknál a varjú, a négylábuaknál (az eredetiben fogasoknál) a sakál, 
a szerzeteseknél a fehér barát». 

Naránám nápito dhúrtah pakshinám cliaiva váyasali 
Damslitrinám clia qrigalastu ^vetabhiksliu tapasvinám. Pancha-

tantra III. könyv 49. 1. Bombay Sanskrit Series 3red Edition by Kielhorn. 
fi A pálá szónak kétértelműségén alapszik a nehezen fordítható szó-

játék; a pálá szó ugyanis jelent panaszt, sopánkodást a régi persában és 
szűrőt az újabb nyelvben. Goftár sejjum der bál fársl Burhán Káti'. 
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különösségénél fogva is érdekes. «Mi az az ezüst testű, napalakú, 
holdarczú, nyelv nélkül beszédes, kéz és láb nélkül utazó ? Édes 
szavú baba, ki folytonosan társalog velünk. Ezüstkeblű szív-
rabló, ki minden éjjel keblünkön nyugszik. Fiatal fátyolozat-
lan menyasszony és födetlen arczú szerető. Kívül sima, de belül 
csupa alak, kép. Néba, mint a tolvajt, egy lábára akasztják fel 
erősen, máskor meg mint a királyokat aranyos ruhával takarják 
be. Éjjel nappal csak panaszkodik és, ha egy pillanatra elhall-
gat, megharagudva számtalan szidással illetik. Olyan, .mint 
a ház, melyben két gaz tolvaj van, kik bilincsekkel lábukon 
folyton útban vannak. Két jóbarát van benne, kik egy úton halad-
nak, egyikök csak megy, a másik pedig az első lépésnél már meg-
áll. Nyugvó, nem mozgó ég az, melynek két csillagháza van és az 
a különös, hogy napja ós holdja tengelyük körül forognak. Nincsen 
feje, de azért tetőtől talpig csupa száj. Lába sincs, de azért tetőtől 
talpig csupa mozgás. Ház, tele babával és azok a babák folyton 
harczban vannak és fogaikkal oltják ki egymás eletét. Haz az, 
melyben együtt alszanak a kígyó és a skorpió. Kígyója nem fél a 
skorpiótól, a skorpió meg biztosságban van a kígyótól. Csodálatos 
egy hárfa vagy, melyet, ha egyszer megpendítettek, minden érintés 
nélkül éjjel nappal ismétli a hangot. Ha vasra vered is, egy pilla-
natra sem marad veszteg. Ütheted azt karddal, még se hagy fel a 
dolgával. Ki látott ilyen boszorkányt, ki éjjel nappal jár. Ha jól 
megnézed, látod, hogy megy, de azért egy helyben marad. Igaz-
mondó, mint József és mindig bilincs van a lábán. Tiszta szárma-
zású, mint Jézus és folyton a keresztfán a helye.» *) 
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Mint az előbbi, valódi benyomásnak köszöni keletkezését egy 
másik verse, melyben a fogfájás kínjait irja le. Ilyen egyéni érzé-
sen és nem irodalmi tanulmányon alapuló versek igen ritkák az 
ujabbkori persa irodalomban, hol, mint már sokszor volt alkalmunk 
elmondani, az utánzás, ez az irodalmi kérődzés az uralkodó vonás. 
«A mily mértekben fogaim rabja vagyok, utóvégre is a nagy fájda-
lomtól ajkamra jön a lelkem. Oh jaj, hogy így kárba vész az ifjú-
ság és a fiatalság kora, mert hónapom és évem csupa fogfájásban 
múlik el. Nem tudom, bogy leszek, ha megöregszem, ha már ilyen 
fiatalkoromban ez az állapotom. Harminczkét vértszomjazó ellen-
ségem van a házamban, kik éjjel-nappal lelkemre leselkednek. Két 
sorban viaskodnak egymással, és én jámbor, szenvedek meg érettök. 
Ha csak meg nem halok, nem tudom, hogy mentem meg lelkemet. 
Úgy érzem magamat, mintha kínpadra vonnának, mikor barátsá-
gosan ebédre hívnak. Olyan feketék lettek a bensőmből jövő tűztől 
fogaim, mint a szén. Annyit szenvedtem én fogaim miatt, hogy 
még leírpi is félek a szin betűt (a szin sz betű első betűje a szinn 
szónak, mely arabul fogat jelent). Ilyen formán mint Jób, a férgek 
foglya vagyok. Ha ezer kínnal sújt is a sors, köszönettel tartozom 
érte, mert százezerszer annyit érdemlek.» 

'Andalib Kásáni (a kasani csalogány) valódi nevén Mohammed 
Husejn Hán Feth'ali sah híres udvari költőjének, Sebüinak, volt a fia. 
A persa irodalomban, mint láttuk, nem ritka jelenség, hogy a köl-
tőnek a fia atyja tehetségét és hajlamát örökli, vagy sok esetben jól 
jövedelmezőnek látván azt, igyekszik eltanulni atyja mesterségét. 
'Andalib életkörülményei kevés érdekeset nyújtanak. Atyja hírneve 
és pártfogása mellett jókor bejutott az udvarhoz, és egyre másra 
írta a sok hízelgő verset. Költeményeiben hü maradt a szokás szen-
tesítette formához, hogy a képzelt szép imádott lény kecseinek 
leírásával kezdje meg dicsérő versét. «Reggel, mikor felemeltem 

(721) 10* 
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fejemet a vánkosról, a szerencse jött hozzám vidoran, tudniillik a 
szeretöm. Azt mondanád, hogy arcza, mint a nap, láthatóvá teszi a 
világot s azt vélnéd, hogy az ő ajkáról nyer az egész világ czukrot-
Holdjára egy nullát írt és száj nevet adott neki. Egy hajszálat kötött a 
derekára és övnek hívja azt. Soha sem láttad még, hogy a Tubafa 
(egy édeni növény) édes gyümölcsöt termett volna. Nézz Tuba ter-
metére, melynek paradicsom a gyümölcse. Senki sem hallotta még, 
hogy az öz oroszlánra vadászna. Két szemének őzén kívül, mely 
olyan, mint a tej és czukor (sir seker). Bazsilikomból bokrétát csi-
nál, mert ilyenek a hajfürtei. Rakásra gyűjti a narczist, mert ahhoz 
basonló a termete. Ha kecsességet, bájt akarsz látni, nézd az ő járá-
sát. Ha varázslást, bübájt keresel, tekintetében feltalálod. Jáczintot 
és jaszmint hozott, mert ilyen arcza és haja. Liliommal és narczis-
sal jött, mert ilyen a hajfürtje és a termete. Nap vagy te talán, hogy 
azt hiszed, hogy nem lehet szemedbe nézni. Ha úgy van, akkor miért 
nem hunytuk be előtted szemeinket? Anyajegyed indusát ajkadon 
láttam és így szóltam, mily különös hogy az indus a Keűter (egy 
mennyországi folyam; itt a kedves ajkára van hasonlatul felhozva) 
mellett van.»1) 

A régi nagy költők példájára több sikerült elegiát írt. Atyjá-
nak, Sebáinak halálára irt gyászversében meglehetősen keresett 
modorban fejezi ki atyja elhunyta fölötti szomorúságát: «Ob ég-
bolt, te véres könnyekkel nedvesítéd ruhám szegélyét. A te enyé-
szeted mennyköve elégette az ékesszóló férfi vetését és termését, 
azét a férfiét, kit megsirat a bölcs. Oh jaj, hogy a fekete föld alá 
vitted a testét.» Sebái családjában, úgy látszik, öröklött tulajdon 
lett a költészeti iránti bajiam, mert nem csak fia, kiről imént szó 
volt, hanem még unokája is, Hugisteh Kásáni, számot tesz a leg-
újabbkori persa költők közt. 

Mohammed Hán, mert így hívták Hugistebét családi néven, 
meg sem közelíti ugyan nagyatyját, de azért bir némi költői tehet-
séggel. Mint annyi más e századbeli persa költőnél, az örökös után-
zás az, mi elnyomja nála az eredetiséget, az önállóságot. A dagályos 

fi Az indek nem a legjobb hírnek örvendnek Persiában és Közép-
Ázsiában, mert fukarságuk és kapzsiságukról híresek. Vámbéry, Die Sarten 
und ihre Sprache. Zeitschrift d. D. M. G. 44. kötet 277. 1., hol egy igen 
jellemző szárt példabeszéd van közölve az indekről és a zsidókról. 
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írásmodoráról ismeretes Menucehrit választotta példányképül.Több-
ször verse fölé maga odaírta, hogy Menucehrí után vagy nyomán 
írta ezt, vagy azt a költeményét. Az agyonénekelt tavasznak egy he-
lyen ilyen leírását adja. «Heggel, mikor a nap felült az égre (suvár 
ámed), előjött a kertész és jelentette, hogy itt a tavasz. A langy 
szellő, mint előcsapat járta be a világ minden zegét-zugát és min-
denütt, a hol csak volt, kiszabadította a bezártat (a bimbókat és 
farügyeket érti). Eltávozott lehajtott zászlókkal Behemendse (így 
hívják persául a Január hónapot). Ormuzd (a persa újévet, azaz a 
tavasz első napját is jelenti) jött meg császári koronával a fején. 
Fényes ruhában, lobogóval, zászlóval és dobszóval olyan méltó-
ságosan lépdelt a kert felé, mint a páva. Nézd, minden folyóban 
ragyogó víztükör van. Mindenütt fű nőtt. A jáczintágon bodros 
fürt termett, sűrű bodor fürtü lett minden ága. Örömittasan csi-
cseregnek a madarak. Minden színpompába öltözött, mindenünnen 
más-más illat árad. A kert a sok liliomtól teli van szép törökökkel. 
Olyan sima, fénylő a vízerek felszíne, mint a csiszolt vas. Mint a 
megtisztított gyapot, olyan lett a hegy és a környéke.» 

A Nasr ed Din cera persa költői között nagy hirnek örvend Sám 
Mirza, dísznóven Ridván, ki a költök napja rangját is elnyerte. Sám 
Mirza igen előkelő családból származott, atyja Mohammed Kuli ber-
ezeg, anyai ágon unokatestvére volt Kasim Hánnak, a mostani persa 
sah nagyatyjának. Atyja Mohammed sah korában Mazanderán kor-
mányzója volt. Már rangjánál és családi összeköttetéseinél fogva 
kiváló helyet foglalt el, a többnyire egyes nagyok bőkezűségéből 
élő költők között. Mohammed Husejn a Geng Sájegán szerzője, 
miután jól kidicsérte mindenféle jeles tulajdonait, így végzi eulo-
giumát: «műveire ráillik a vers, hogy «Ha gúnyverset mond, meg-
szalad előle a fehér ördög, Ha gbazelt szaval, megszelídíti a 
kigyót».1) 

Mint udvari költő, folyton az udvarnál időzött és még vadá-
szati kirándulásaiban is elkísérte az uralkodót. Művei, melyek 
összegyűjtve még nem jelentek meg, kőnyomattal sokszorosítva, 

Geng Sájegán 40. 1. 
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többnyire dicsőítő alkalmi versekből állanak. Skm Mirza elég 
ügyesen versel és különösen nagy mester az udvari költőre oly 
fontos rögtönzetekben. Költői birnevét is ezeknek az alkalmi köl-
teményeknek köszöni. Természetesen a lehető legnagyobb dicsére-
teket mondja rögtönzött verseiben hatalmas urára. Mindenre tudott 
valami rögtönzetet mondani. így például egy vadászat alkalmával, 
mikor épen a szemébe talált a királyok királya egy vadnak, ezt a 
hevenyészett négysoros verset mondta el: «Egy napon úgy tör-
tént, hogy a világ ura emberileg kifeszíté íjját egy vad felé. Mikor 
a nyíl kiszabadult a király tegezéből, akkor az a vad, illendőség-
ből, a saját szemébe helyezte azt.»1) Igen magasból lőtt le a sah 
egy madarat, az udvari poéta azonnal előállt a verssel: «Oh király, 
örömre talált a szíved. Nyilad a magas légben eltalált egy ma-
darat. Behrám Gur, ki a vadszamár két ajkát varrta össze nyilával, 
halálra irígykedte magát lövésed miatt» (az eredetiben szójáték van 
a gűr szóval, mely vadszamarat és sírt, temetőt jelent).» Néha 
Nasr ed-Din maga parancsolt verset valamire udvari poétájának. 
Egyszer az a különös ötlete támadt, hogy korbácsára mondasson 
vele verset. A találékony költő rögtönözve így szól t : «Nincs a sah 
korbácsához fogható. Lehetetlen hozzád hasonlót találni a föld 
kerekségén. A sah paripája a te nyeled és a fejedelem iijjai olya-
nok együtt, mint egy ég, két egyenlítő és öt újhold.» A sah lova 
egyszer, mikor ura lovagkorbácsával ráütött, kirúgott. Az udvari 
költő ezt látva, ilyen rögtönzetet mondott: «Vágtató paripájára 
rávágott a király lovagló ostorával. A paripa mind a két hátsó lábá-
nak patkóját megmutatta az égnek. Azt akarta megmutatni ezzel 
az égnek, hogy az nem tud, mint ő, egy holddal két új holdat elő-
állítani.» Az újholdra ezt a hízelgő, erőltetett rögtönzetet mondta : 
«Mikor meglátja az újhold karimáját az égen, a királyok királya 
kell hogy levágja büntetésül az ég mind a két kezét, mert az a 
tolvaj, kapzsi (t. i. az ég) királyi trónjának egyik lábáról lopta el 
azt.» Ennél bajos furcsább alkalmi verset találni. A sah egyik új 
kastélyára ezt a rögtönzött költeményt mondotta: «A királyok kirá-
lyának egy olyan új építménye van, mely igazán többet ér Sirván 
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palotáinál. Mert ha az utóbbit Mohammed születése romba dön-
tötte,1) az előbbit a magas kormánya fölépítette.» 

Nagyobb terjedelmű költeményei is többnyire mind alkalmi 
versek. Nasr ed-Dinnek második európai útja alkalmával a következő 
költeménynyel üdvözölte a hazatérő királyt: «Örömhírt mondtak, 
visszatért a fenséges trónusu király. A Nagy Sándor (dul karnain) 
jelességü sah visszajött hazájába világkörüli útazásából. Mindenütt 
a bölcsesség örege volt az ő úti Hiderje, mert, mint Nagy Sándor, 
jó szerencsével jött haza. A királyt megilleti, bogy úgy menjen, 
mint Feridűn és olyan pompával, mint Gemsíd. Istennek legyen 
köszönet, hogy úgy ment el és úgy tért vissza. Hat hónapja, hogy 
elment a sah, mint a lélek az ország testéből. Csodálatos, hogy a 
lélektelen testbe visszajött a lélek. Királyi koronája, melytől vilá-
gos lett Irán, mint az égnek napja, ragyogóan visszajött. Kedélyem 
olyan rytbmikus lett, mint a sétáló cziprus, a sah visszajött. 
Rűdegi átment az Oxuson és az Amun. A paradicsomi méltó-
ságú sah a nagy tengerről, az óczeánról tért vissza. Mikor a hajóra 
tette lábát a király, mint a villám, olyan gyorsan esdekelve 
jött hozzá a tenger. Háromszor csókolt neki kezet a Kaspitenger 
és bőkezűsége fölötti szégyenében kezeit rágta. A főhelyet foglalta 
el a királyok gyülekezetében. Ebből a királyi gyűlésből, mint 
király tért vissza. Nem csoda, ha megismétlődött a frengi királyok 
kezében a kés és a narancs históriája. Mikor ragyogó arczával a 
királyok piaczára lépett, újra megtörtént József története. A többi 
királyok olyanok lettek, mint a próféta árnyéka, mióta itthon van 
az Isten árnyéka, ki mindent elhomályosít. Nasr ed-Din sah a 
győző, ki előtt mint az íjj, meggörbül az ég alakja.» Egy szerelmes 
pár közti párbeszéd alakjában irta egyik Nasr ed-Dint dicsérő ver-
sét ; ilyen párbeszéd alakú verset eleget találhatni az újabb és 
régibb persa költők divánjaiban, van ilyen Háfiznál és Ka'áninái is, 
többféle változatban. «így szóltam kedvesemhez: éjszaka van, bál-
ványom, add ide a boros serleget. Azt felelte, mit beszélsz, hisz 
felkelt már a nap. Igaz, feleltem, fenn van az már, de a te ba j für -
töd az éj nekem. Ne hasonlítsd hajamhoz az éjjelt, hanem dicsérd 
azt egy marék mosuszhoz hasonlítva, volt a válasza. Álmomban 

l) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammeds. 1869. I . köt. 
1 3 5 lap. 
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fiirteid illatát szagoltam, mondám neki, ilyenben valóságban, nem-
csak álomban részesülhetsz, volt a felelet. Kérdeztem, hogy miért 
van fedve fürtéi alatt az arcza, azt felelte, hogy nincs-e néha felhő 
megett a nap. Kérdeztem tőle, hogy milyen az ő bodros bajfürtje, 
így felelt: nézd a varjú tollát a papagály farkához. Kérdeztem 
tőle, hogy miért ér ajkának gödröcskéjébe bajfürtje. Az ezüst kútba 
ambrakötelet eresztek le, volt a felelet. Tudja-e, milyen vágyás 
az én iránta táplált szerelmem, kérdém; mint a szomjas ember 
vízre vágyása, volt a felelet.» Ez így megy még egy darabig, végül 
így szól: «Kérdeztem tőle, hogy melyik mesterség jobb minden 
tudománynál. Az uralkodó király dicsőítése, volt a felelet (goftá 
medáib i melik múlik er-rikáb). Kérdeztem, hogy ki az az adakozó 
bölcs. Nasr ed-Din a szerencse birtokosa az, így válaszolt.» Egyes 
ünnepekre vallásos verseket is írt Sám Mirza. így születésének 
évfordulója alkalmából a szokásos modorban dicséri a prófétát. 
«Ezért a jöveteledért, mely örömet hozott a bitnek, légy üdvö-
zölve és dicsérve te a próféták pecsétje (batem en nebín Moham-
med szokásos czíme, ki mint utolsó, de legjelesebb a próféták 
közül, mintegy megpecsételte a prófétaságot). Az én magasztalá-
som mit tarthat az Istentől, hiszen ő maga küldött üdvözletet Jas 
(azaz Mohammed) családjának. Mohammed a legnagyobb dicséretre 
méltó mindenkinél jelesebb, ő az, ki mindenben a legnagyobb 
jelességet érte el. Nem érem én be azt a daliás lovagot, ki paripá-
jának patkói által felvert porral díszítette az Ur trónusát. Ha nem 
lett volna Mohammed vitele végett, soha sem részesült volna a 
Bórák a nyereg díszében.» Sám Mirza költeményei elég színtelen 
nyelven vannak irva, egyedüli érdemök a könnyen folyó verselés. 
Ha nem lenne berezeg, talán éBzre sem vették volna az iráni köl-
tők nagy tömegében. 

Érdekes alakja a legújabbkori persa irodalomnak a költő 
orvos Hekim el Memálik; a persa kritikusok nem győzik eléggé 
magasztalni nagy tudományát és mély ismeretét a természet-
tudomány minden ágában. Mirza Ibrahim Munsi a Tedkereh 
Megdíjeh szerzője, Aristotelesbez és Platóhoz hasonlítja öt, ki a 
legnevezetesebb kérdéseit a csillagászat és természettudománynak 
oly könnyen idomítja kezében, mint a viaszt (mitl műm).- Hekím 
el Memálik persa ember létére élete folyamán többször érintke-
zésbe jött az európai mívelődéssel, mely félreismerhetetlen nyo-
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mokat hagyott egész írói működésén. Huzamosabb időt töltött 
Francziaországban és más európai államokban is megfordult. — 
Mirza 'Ali Teki Hán, ez volt családi neve, mert a Hekim el 
Memálik dísznevet csak későbbi időben kapta; elég kedvező 
anyagi körülmények közt született. Atyja, Hagi Aga Isma'il 
fokamarási (pisbidmet basi) hivatalt töltött be Mohammed sah 
uralkodása alatt és Nasr ed-Din királyságának első éveiben. A fiatal 
Mirza 'Ali Teki, a későbbi Hekim el Memálik gondos nevelésben 
részesült. Igen korán, már tizenhat éves korában, atyja pártfogá-
sára, elnyerte a kamarásságot. Mint udvari ember, époly odaadás-
sal, mint annak előtte, folytatta tanulmányait. Különösen a gyó-
gyászat érdekelte. Ebbeli első ismereteit a hires iszfaháni orvostól, 
Mirza Ebul Hasantól tanulta, kit az «Orvosok szultánja» (sultán 
ol etibá) dísznévvel tüntettek ki. Midőn az udvar Isfabánból a 
mostani szókvárosba, Teheránba költözött, kamarási minőségben 
ő is az udvarral ment. A fővárosban a sah parancsára, az ottani 
európai mintára alapított főiskolában folytatta tanulmányait. — 
Teheránban már akkor elég számos európai colonia volt. Hekim el 
Memálik gyakran összejött az európaiakkal és tőlük kedvet kapott 
a csodálatos frengik nyelvével megismerkedni. Nagy hévvel és 
kitartással a franczia nyelv elsajátításához látott és rövid idő alatt 
megbirkózott Gallia nyelvével. Franczia tudományának igen 
hamar jó hasznát vette, mert mikor Farrab Hán, mint Persia 
nagykövete, körútra indult Török-, Franczia- ós Angolországba, 
Hekim el Memálik, mint francziául tudó persa másodtitkár lett a 
követségnél. Farrali Hán küldetésének befejezése után még jó ideig 
Francziaországban maradt, hol az orvostant hallgatta. Később, 
midőn állandó persa követ lett III. Napoleon udvaránál Farrab 
Hán, az előbbi küldetésből jól ismert Hekim el Memálik nevez-
tetett ki a követ mellé titkárnak. Mint követségi titkár is foly-
tatta orvosi tanulmányait és néhány év múlva ismeretekkel gaz-
dagon és orvosi diplomával tért vissza hazájába.1) — Persiában 
mint világlátott, tanult ember, sokféle fontos hivatalt viselt; 
volt Irák kormányzója, a királyi könyvtár és a kincstár fel-

') A Tedkereh Nasiri szerzője így magyarázza az orvosi oklevelet 
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ügyelője stb. Nasr ed-Din sahot első éB második európai útjá-
ban, mint első tolmács kisérte és sok rendjelt kapott európai 
uralkodóktól. Haza térve, a főkamarási állásra emeltetett, melyet 
atyja azelőtt is betöltött. Testvérei is mind magas hivatalok-
ban voltak, így egyik testvére, a tavaly elhunyt Ekbál es-
Seltenet az arzenál igazgatója (vezir kűrháne i mubárek) volt. 
A Hekim el Memálik (az országok orvosa) dísznevet akkor nyerte 
a sahtól, mikor azt Meshedbe zarándoklása alkalmával elkísérte. 
Útját a sah parancsára Sefer Náme i Sáhinsah (a királyok királyá-
nak úti naplója) czím alatt egy könyvben leírta, mely a lehető 
legegyszerűbb pongyola irályban a közönséges társalgási nyelven 
van írva. A könyv egyébiránt, mint a sah utazási müvei, daczára 
a keleti újabb nyomtatványokban szokatlan fényképek után famet-
szettel sokszorosított illusztráczióknak, igen száraz, unalmas egy 
olvasmány. Az úti élmények száraz felsorolása után folyton csak 
hizeleg a sahnak. Nasr ed-Dinnek a meshedi szentélybe lóptekori 
meghatottságát nagy ciceró betűkkel nyomtatva, a sahnak saját 
maga által följegyzett érzelmeit így írja le : «Miután levettük 
fejünkről a diadémot, így hangzik a sah saját jegyzete és azt oda 
ajándékoztuk a szent sírnak, bementünk a mecsetbe, azaz belép-
tünk a paradicsomba. Ott aztán egyik hajójából a másikba menve, 
összejártunk minden helyiséget, egész a tisztulás helyéig (muteh-
hireh) és az előcsarnokig. Olyan érzelem vett akkor rajtunk erőt, 
melyet nem lehet leírni s a miben az Úr, ha úgy akarja, minden 
igazhivőt részesíteni méltóztassék.» Ezekből a fenséges királyi 
szavakból, így folytatja az udvari útleíró, melyeket emlékben 
tartás végett ő felsége maga feljegyezni kegyeskedett, látható, hogy 
mily nagy hatást tett ő felségének, az Isten árnyékának kedélyére 
a Bzent Imámhoz zarándoklás.1) Költeményeit tisztelői egekig ma-
gasztalják, jóllehet azok nem emelkednek a középszerűségen felül. 
Tárgyait, mint a legtöbb modern persa költő, az ezer változatban 
földolgozott szufi világnézlet és az unalomig ismételve újra meg 
újra leírt firák, azaz elválás gyötrelmeiből szokta meríteni. 

Egyik ghazeljében így szól az Istenről: «Mi önmagunkról 
sem birunk tiszta fogalommal és magunkat sem ismerjük. Yak 

') Rúznámeh Hekím el Memálik (Sefer Námei sábmsali név alatt is 
ismeretes) 180. 1. 
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létünkre vakon keressük azt a jó barátot (az isteni lényt érti a jó 
barát alatt). Olyanok vagyunk mi, mint a denevér, az a szívéke-
sítő alak pedig olyan, mint a nap, miről nincs fogalma a vaknak.» 
Sa'di Gulistánjából veszi tárgyát egy másik verséhez. «A madarak 
panasza tudatja a reggelt. A hajnali csillag is feljött már az égre. 
A reggeli harmat illattal árasztja el a kert minden zugát. Mosusz-
főző lesz a lég a reggeli szellőtől. A csalogány panaszára kinyilik a 
kertben a rózsa arcza. Csodálatos hatása van a reggeli fohásznak. 
A madár már ébren van és az Isten dicséretére emeli fel hangját. 
Meddig alszol még te, mint a halott a párnákon. Fél életedet 
elalszod minden éjjel és nem tudod, hogy a multat nem leliet 
visszavarázsolni.» 

Némely költeményében egészen a régi szufik módjára beszél 
a részegségről: «Nekem nincs bűnöm a részegségben ós borivásban, 
mert az örökké valóság borának poharából ered az én részegségem. 
Ha iszákos vagyok is és nem törődöm a világgal, nem tesz az sem-
mit, ugy sincs maradása és állandósága a világi dolgoknak. Ha 
nincs olvasó és könyv a kezemben, se baj, jöjj nézd, hogy szerel-
memnek naplója van a hónom alatt. A sejkhnek szavára ne mondj 
le a szerelemről, mert ö, ha tudós is, nélkülözi a gyakorlatot. Ne 
kövesd az önmegtagadó, a mufti és szufi példáját, mert ezen a 
csatatéren mind a báromnak sárba süppedt a lába.» 

Mint Sám Mirza, a gyorsfel fogásának és rögtönzésbeli jártassá-
gának köszönheti hírnevét és befolyását az udvarnál, a modern sera 
egy másik költője, Siháb a «Költők koronája» (Tág es su'ará), valódi 
nevén Nasr ullah az Isfaháni. Birt némi költői tehetséggel és a mi 
fő dolog udvari költőnél, jól értett a rögtönzésekhez és rendkívüli 
könnyűséggel verselt. Mondják, egy éjszaka elég volt neki arra, 
hogy száz alkalmi verspárt megírjon. Igen jól tudott a díszes 
synonim szavakkal bővelkedő stílusban írni. A Geng Sájegán szer-
zője csaknem isteníti dicséretében Sihábot, fejedelemhez és prófé-
tához hasonlítva őt.1) Siháb nem érdemli meg ezt a nagy dicsére-
tet, mert önállóságnák nyoma sincs a divánjában közlött versei-
ben, minden verse utánzás, ő nem tud, vagy nem igyekszik újat, 
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meglepőt mondani; csak a régi tárgyat törekszik új világításban 
feltüntetni. A bor meg a csapláros ő nála is nélkülözhetetlen kel-
lékei a ghazelnek. Alig van verse, hol a sáki meg a boros pohár 
elö ne fordulna. «Aranyat szórva, a nyilas felé ment a skorpióból a 
nap. Idd ki a megmaradt bort és csavard kezedre a csaplárosné 
hajfürteit. Oh te, kinek olyan a hajfonata, mint a skorpió, kelj 
fel, mert a skorpió helyett az íjjas lett a nap mulató helye. A viruló 
kertnek, melyet azelőtt láttál, lehullott már a levele és kiszáradt a 
vize (a persa kertekben szokásos csatornácskák vizét érti, mely az 
öntözésre szolgál), azzal a két éves borral adj levelet és nedvessé-
get a kertnek.» Az újév meg a tavaszszal újra éledő természet 
szolgáltatja neki a legtöbb tárgyat. «Eljött az ünnep és újra meg-
szépült az elcsunyult kert. A mező paradicsomi selyem ruhát öltött 
magára, olyan szép üde lett a rózsaliget, mint egy édeni huri.» 
A tavaszhoz hasonlítja egy másik helyen kedvesét, a megszokott, 
közhelyekké vált hasonlatokkal élve. «A bimbó oly nevetős, mint 
a te ajkad, oh te a vár törökje. A tavaszi felhő úgy sír, mint az én 
két szemem. Mint bodros hajad, úgy áraszt illatot a reggeli szellő. 
Ünnep van, rajta, égesd el a jószagu fácskát. Olyan égető vizet 
tölts az edénybe, mint a tűz.»*) A keresztény templomhoz hason-
lítja egy helyen a tavaszt. «Nézd csak, hogy búzzák a harangot 
azok a csalogányok. Az a tulipán úgy ragyog, mint a teli 
holdacska (budejr) a gyertyatartóban. Az örvös galambok meg, 
nézd, az evangéliumot olvassák. A jreggeli szellő úgy jön, mint 
Gábor arkangyal lehellete. A bimbó meg terhes lett, mint Tmrán 
leánya.» 

A Menuöehrit utánzó költők sorában, kik nagy számmal 
vannak az újabb persa irodalomban, megemlítést érdemel Mirza 
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Mehdi Hűi, ki jó családból származott és már fiatalon egyik vérbeli 
herczegnek, Mohammed 'Ali nevűnek, ki Feth'ali sah fia volt, az 
udvarához került.. Életkörülményeiről keveset tudunk. Mirza 
Mehdi legtöbb versében Menucehrit és a nagy mystikust Senáít 
utánozza. 'Alira írt egyik versében ilyen rajzát adja a valódi hivő-
nek. «Saját énjének enyészetét és maradását a szívrablóhoz (t. i. 
Istenhez) kell neki kötni. Tisztára kell neki seperni a «nincs» 
seprűjével a szív szentélyét és azután azt csak Allahnak képé-
vel fölékesíteni. Bele kell nyugodnia az Úr minden végzésébe, egy-
kedvűen kell tűrnie a jó ós a balszerencsét. Szerelemből vitorlát, 
türelemből horgonyt készítve, a viszontagságok tengerére kell 
eresztenie a test hajóját. Az emberiséggel együtt kell laknia a bér-
ház börtönében (természetesen a világot érti a bérház alatt), de 
mégis a hetedik égen felül kell járni a gondolatainak. A nagy 
önmagáról megfeledkezésböl egynek kell tartania az édességet és 
a mérget. Egyszerre kell lennie hivő és hitetlennek.» 

A Nasr ed-Din iera költői közt ritka az arabul verselő. Mai nap-
ság mint csodát emlegetik azt a persa írót, ki, meglehet szótár segé-
lyével, arabul is tud verselni. A legtöbb ilyen arabul író tudós 
persa csak fordítja gondolatait Mohammed nyelvére és a fáradságos 
munka nagyon meglátszik a versén. Ezek közzé a tudós, költők 
közzé tartozik Mirza 'Abdul Muttalib, ki számos szerelmes kaszidet 
írt anyanyelvén és arabul. Arab verseiben világos, könnyen érthető 
nyelven szól. Néha olyan, a persa költők által megszokott fordula-
tokkal, átmenetekkel él, mintha először persául írta volna meg és 
csak azután fordította volna költeményét az iszlám szent nyelvére. 
«Szerettem egy bájoló szépséget Kasan földén. Olyan jó illatot 
árasztott, mint a mosusz és a jószagu balzsam. Hatalomra olyan 
volt, mint a teli hold, olyan fenséges volt, mint a nap az égen. De 
az ő fogainak fénye fölülmúlt minden sugarat. Nincs fül, mely hozzá 
hasonló, vele fölcserélhető szépségről hallott volna. Nem látott még 
szem hozzá hasonlót. Ha nem volna meg az a reménységem, hogy 
még találkozom vele, megölne a szomorúság. Oh uram, engedd 
meg nekünk, hogy összejöhessenek a szerelmesek. Ha nem sirnék, 
megfuladtam volna már a könnyekben. Ha nem zokognék, meg-
semmisítene a vágy forrósága. Az ő távolléte miatt Ábrahám tüze 
kereste fel májamat. Hasonlókép Noé vizözöne szállt le reám, hogy 
gyötörjön. Te, ki szemrehányásokat teszel nekem, szerelmemért 

(725) 

1 7 9 



152 Dí KÉGIi SÁNDOR. 

mérsékeld magadat, mert szivem szíjjakkal van ehhez a szenve-
délyhez csatolva.»1) 

A Kagar-család számoB költőt tud felmutatni, ezek közt az 
első helyek egyike illeti meg Feth'ali sahot, ki a kormányzás nehéz 
gondjai mellett egyaránt áldozott a szerelemnek és a költészetnek. 
Feth'ali igazi telivér keleti szultán volt, ki a szépnemet igen ked-
velte és háremje fölért egy mohammedán paradicsommal. Nejeinek 
száma százakra ment; hogy családi élete nem volt örömtelen, bizo-
nyítja gyermekeinek nagy száma. A monda ezernél több utódot 
tulajdonít neki. Csak a monda, mert a valóságban nem volt ennyi 
gyermeke. Rida Kuli Hán, ki járatos volt udvarához és mint Mo-
hammed sah trónörökösének nevelője, mindenről jól lehetett érte-
sülve, csak 260-ra teszi a sah gyermekeinek számát, ezekből még 
Feth'alí életében százötven meghalt, így a sah halálakor 59 fiút és 
46 leányt, kiknek nagyobb része házasságban élt és gyermekekkel 
birt, hagyott hátra.2) Megközelítőleg ennyit mondanak mások is, 
köztük 'Edud ed-Daűlet herczeg, ki Fetlrali sah nejeiről és csa-
ladjáról egy igen érdekes könyvet írt. Szerinte a Don Juan haj-
lamú persa királynak elhunytakor még száz gyermeke volt életben, 
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életében kétszáz gyermeke halt el, így mindössze háromszáz gyer-
meke lehetett.1) 

Feth'ali elég ügyesen verselt, többnyire szerelmes ghazeleket 
írt egyes kedvencz nejeire. Azt szokták mondani, hogy a házasság-
gal megszűnik a szerelem költészete, a férj és nő közötti vonzalom, 
ha még oly benső is, nem szokott a költői lelkesedés forrása lenni. 
Keleten, hol a férj és nejei közti viszony a dolog természetéből 
folyólag nem lehet oly benső, gyakran megtörténik, hogy a soknejű 
férj csak a házasság után szeret bele valamelyik nejébe. Fethalí-
nál ez nem lehetett ritkaság, mert divánjában sok verse van 
egyes kedvencz nejeihez intézve. így bizonyos Tuti Sah nevü, a 
Zend-családból származó, különösen szeretett nejére, ki nagy szép-
ség volt, írta a következő sorokat: «Ki ez a tündér, a ki Hakaní elé 
jött, Bilkisként, ki Sulejmán palotájába lépett.» Mint valami sze-
gény szerelmes panaszkodik imádottja zsarnokságáról, holott mint 
teljhatalmú nagy úr rendelkezhetett kedvesével. «Annak adtam 
szívemet, kinek minden cselekedete csupa zsarnokság. Éjjel-nappal 
csak ez a dolga, de azért azt mondja, hogy ez a hűség. A te szemed 
nem szem, hanem a lélekháborítás forrása. Nem termet, nem alak 
az, a mi neked van, hanem baj, csapás (lefordíthatlan szójáték a 
bála és belá szóval). Soha sem panaszkodunk mi kegyetlen zsar-
nokságodról. Bármit teszel is velünk, gyűlöletből jól van az téve.»8) 
Ugyanily szellemben így szól egy másik versében: «Elmentél, de 
nem hagytad el szivemet, jóllehet te eltávoztál előlem. A te arczod 
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napja hiányában olyan sötét lett a mi gyülekezetünk, mint a böj-
tölök napja. Ha csak egy fonatát is kibontod fürteidnek, egyszerre 
meg lesz oldva minden nehézségünk. Ha a te szerelmed sebével 
eltemetnek engem, nem nő tulipánnál egyéb poraimból.» A sze-
relmi bánat gyógyíthatatlanságáról így szól a szerelemnek sokat 
áldozó uralkodó: «A szerelemnek szerelemnél nincs egyéb gyógy-
szere. A szerencsétlennek a balálnál nincs egyéb gyógyszere. Ne 
keresd ennek a gyógyíthatlan bajnak a gyógyszerét. Nincs mód 
a világon szerelem nélkül élni.»1) — Elég jellemzően, hajóhoz 
hasonlítja szívét, mely a szerelem tengerén hánykódik. «Könnyeim 
árja elpusztította a világot. Az ég csak egy buborék az én köny-
nyeim tengerén. Ugy a te szerelmed markában maradt a szivem, 
mint a sas karmai közé jutott veréb. Ruhája elfödte a testét, vagy 
a nap rejtőzött el a khinai selyem mögé. Azért hullajt vérkönnye-
ket szemem, mert szerelmének tüze megsütötte szivemet. Hákán 
szive olyan, mint a szerelem tengerén levő hajó, melyet felforgat 
a balsors áramlata.»2) Többnyire a szerelmi bűt, bánatot énekli 
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meg a szokásos jelzőkkel élve. «Szépség jegyedtől szomorúság az én 
állapotom. Szemed miatt sötét az én napom. Attól a hajtól, mely 
olyan, mint az este és attól az arcztól, mely a reggelhez hasonló, 
csupa sírás, jajgatás az ón dolgom éjjel ós nappal. Az ő alakja-e 
ez vagy sudár cziprus ez ? Arcza-e ez neki, vagy hogy ez a hold ? 
Egy pillantásával száz hadát foglyul ejti a szívnek ez az én ural-
kodóm, kinek nincsen serege. Utójára lépj a fejére ennek a szívtől 
megfosztottnak, ki a te lábad pora. A hárfa, fuvola, a bor és a 
csemege (nukl) elhagyása bűn a szerelmesnél. Hákán a kedvese 
távollétén búsul, jajveszéklése és zokogása az ő tanúi.»1) 

Szeret a szomorú lemondás hangján beszélni a szerelmi bú-
ról : «Jobb nem beszélni a szerelmi bánatról. Jobb eltitkolni a jó 
barát fájdalmát. Jobb a kedves ajkáról hallani az egyesülés jó hírét, 
vagy a visszautasítás halálitóletót. Jobb mind a két világról lemondva 
a te utadra hajtani le a fejet. Minek beszéled ki kedvesed igazság-
talanságát Hákán. Jobb nem mondani meg a jó barát hibáját.» 
Ugyanily szellemben egy másik versében is szól: «Hitetlenség a 
szerelem útján, ha kedvesedet bepanaszolod az Istennél.» Csupa 
siránkozás egy másik verse: «Szemem hullat könnyeket vagya 
tavaszi felhőből esik az eső ? Tüzet gyújtottál szívemben s akarata 
ellenére sir a szemem. "Vájjon a nyár ós a tél halottai fölött sír-e 
bújában a felhő, vagy az ón titkos bánatomat siratja az égnek szeme ? 
Sírj távolléte miatt Hákán, hisz ő érte siránkozik a világ.» A szoká-
sos hasonlattal az élet forrásához hasonlítja kedvese ajkát: «A mit 
Hiderrel az élet forrása tett, ezer annyit mívelt a te piros ajkad. 
A világ, szégyenlve, ajkad elől a kő alá rejtette a rubin tot. A szere-
lem tüzét lángra lobbantotta szívemben, úgy hogy nem törődöm a 
rózsáskerttel. Fekete hajfürtére akasztotta szívemet s aztán pillan-
tásaival nyílzáport szórt reá. Ki képes a te szépségedet leírni, lehe-
tetlen a te bájaidat lefesteni. Ne kérdezd a tört szívű Hákán álla-
potát. Egész világot zavart meg a te hajfürtöd.» 2) A persa költők 
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bevett szokása szerint, kik a szerelem varázsának erejét úgy érzé-
kítik, hogy miatta hitehagyó lesz a szerelmes, így szól egyik gha-
zeljében: «Szerelmedért turbánok tépődtek össze és övek köttettek 
fel (zunnár besten, övet felkötni, annyi mint keresztény hitre térni). 
Khoteni mosusz illatát fölülmúlja a te arczod. A te utczádra irigy-
kednek a rózsaligetek. Az én szememre már napok óta nem jött az 
álom, annyit bánkódom érted. Bizony elegen virrasztanak te miat-
tad. Te vagy az oka, hogy a rendőr részegen viszi ki a borházakból a 
tiszteletre méltó sejkheket. Jézus csodáit műveli a te lábad pora, ha 
lábadat a beteg fejére teszed. Másokat elfogadtál vendégséged alkal-
mával Hákánon kívül. Ezért nyomja bú Hákán szívét. Könnyen 
feláldoztam érted szívemet, a nehéz is könnyű lett a te útadón.» x) 
A sakkjátékból kölcsönzi a hasonlatot egyik versében: «Oh te, kivel 
egyesülés az élet. Elválásod a halál czéltáblája. Egy egész életen 
keresztül a sakk-király módjára sakkmattot mondott az ész arczod 
előtt.»2) Négysoros verseiben is mindig a szerelmet énekli meg, 
egyikben a kert virágait hasonlítja a kedveshez és szeretőjéhez. «Ez 
a rózsa egy rózsaarczú szépnek volt az orczája. Ez a narczis egy 
kedvesnek volt a részeg szeme. Ez a vérrel elöntött tulipán pedig 
egy boldogtalan, szívét eljátszott szerelmes volt.»8) 

»1 

Diván 47. 1. 47. 1. 
3) U. o. 125. 1. 

(730) 
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A mostani persa uralkodó, Nasr ed-Din, mindig nagy hajlam-
mal bírt a költészetre. Elhanyagolt neveltetése és hosszas tebrizi 
tartózkodása miatt, hol a török nyelv volt az udvar nyelve, fiatal ko-
rában alig tudott valamit persául. Trónra lépte után az uralkodás 
gondjai mellett hiányos ismereteinek kiegészítéséhez látott. Minde-
nek előtt jól megtanult persául és a törököt mellőzve, a persát tette 
az udvar és a díván hivatalos nyelvévé. Az állam hivatalos nyelve 
iránti tiszteletből nyilvánosság előtt kerüli a török beszédet. Fran-
czia nyelvismerete ós ismételt európai utazásai nagy hatással vol-
tak a sah szellemi fejlődésére. Nasr ed-Din nem közönséges tehet-
ség, lelke fogékony minden külső benyomás iránt. Az európai míve-
lődés előnyeit belátva, minden úton-módon igyekszik azt országában 
meghonosítani. Minden újítást melegen felkarol. Nem az ő hibája, 
bogy Persia még oly bátra van. Nekünk európaiaknak alig van fogal-
munk azokról az akadályokról, melyekkel a reformátor persa király-
nak meg kell küzdenie. Persia korlátlan monarchia és a sah min-
denható, szokták mondani. Ez azonban csak elméletben igaz, mert 
a gyakorlati életben a sah kénytelen a közvéleménynyel számolni 
és minden újításnál tekintettel kell lennie a hatalmas papi osztály 
által befolyásolt nép hangulatára. Reformtörekvései közben az iro-
dalomról sem feledkezett meg a culturbarát uralkodó ÓB útleírásain 
kívül a költészettel is foglalkozott. Mint költő ugyan nem haladja 
meg a középszerűséget, de azért elismerést érdemel egyszerű, a túl-
ságos arab cziczomától ment nyelvezetéért. A sah azt tartja, hogy 
úgy kell írni, a hogy beszélünk és ki nem állhatja a nagyon virá-
gos, érthetetlen gongorismusnak nevezhető írásmodort, az irodalmi 
romlott ízlésnek ezt a torz szüleményét, melyet ott oly sokan még 
most is szép irálynak tartanak. Verseiben hü marad a királyok 
királya a régi cbablonboz és a hagyományos formában a megszokott 
hasonlatokkal panaszkodik kedvese kegyetlenségéről vagy ékes ha-
sonlatokba burkolt kifejezésekkel írja le imádottja kecses alakját. 
«Oh te boldarczú, száz olyan rabszolganőd van neked, mint a péri. 
Kecses járásoddal megszégyeníted a fogoly madarat. Sohasem ha-
sonlítom én arczodat a holdhoz, mert az én szememben szebb vagy 
te a holdnál. A lakomának napja és minden seregnek szultánja 
vagy. Méltó vagy a koronára és díszt kölcsönzöl az övnek. Te 
nálad rabszolgáskodni jobb az uralkodásnál. Lábadat csókkal illetni 

(721) 10* 
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kellemesebb a korona-viselésnél .»A bort és a borivást dicséri 
cynikus modorban egy másik versében : «Mint a paradicsom kertje, 
olyan a mi társaságunk ebben a tavaszi időben. Kelj fel csapláros 
és hozz egy ital bort. Olyan bort hozz, mint a veres rózsa és a grá-
nátalma magja. Olyan legyen az az ital, mint a szerető szíve vagy 
a szépség arcza. Tiszta legyen az a bor, mint az istenfélő bölcsek 
szíve és oly keserű, mint a képmutató, a ki a bazárban térdel. 
Meddig szenvedjek, tűrjek, mint fogoly a világ kezében. Meddig 
gyötörjön engem te miattad a búbánat.» Az esőhöz hasonlítja a 
szerelmi búban hullatott könnyeit. «Úgy esik az égből az eső, mint 
az én könnyeim. Megirigyeltem a földre hullását. A mezőnek nem 
volt szüksége az eső vizére ott, a hol, mint a hegyi patak, ömlik 
pilláimról a könnyem.» Az obligát képzelt kedves szépségét így írja 
le egyik versében: «Van nekem egy az égen levő holdnál szebb 
bálványom. Két hajfonata olyan fekete, mint a galamb vére. Két 
szeme az emberek csábítója és igézője. Szemöldökei a világ ölői és 
vérontói. Bájai, szépsége és szívhódítósága nélkülözhetővé teszik 
neki a díszt és cziczomát.»2) 

Imádottjának kaczérkodását a szokásos kifejezésekkel raj-
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zolja: «Miért rabolod el a szívet és rejted el arczodat? Mi okból 
ölsz és szomorítsz engemet? Ha nem állsz lesbe, bogy megöljed 
szeretőidet, akkor miért feszíted íjjad idegére szerelmes pillantásod 
nyilát ? Ha a sebzett szívek balzsamára gondolsz, minek bontod ki 
mosusz szagú fekete fürteidet ? Elég, hogy szívem kaczér tekinte-
ted nyilára vágyik. Miért vonod meg szívemtől ezt a nyilat?» Saját 
személyére vonatkozó dolog vagy czélzás alig van Nasr ed-Din ver-
seiben, csak egy pár versében említi meg a végsorokban, hogy a 
vers írója koronát visel. «Ob te, a kihez hasonló szépségű dolog 
nincs a világon. Nincs olyan sudár fa, mint a te sétáló cziprusod. 
Testemnek nincs az a szerencséje, hogy nyiladdal meglőjed (a sze-
relmes pillantás a nyíl), véremnek nincs az a becse, hogy vele 
bemocskoljad kezedet. Nem vágynak az éden kertjére azok, kik te 
melletted lehetnek, mert nincs jobb hely a világon oldalodnál. 
Arczodat, mely olyan mint a hold, mindig fátyol borítja. Mióta 
téged kiszemeltelek, behunyom a szememet, hogy ne essék tekinte-
tem a többi szépekre. Nem láttam ugyan még arczodat, de azért 
elégedett vagyok, mert senki sem volt szerencsés arczodat látni. 
Ha lábaiddal taposod ezt a verset, jól teszed, mert egy fenséges 
király verseinek vagy az olvasója» (zi ánkib h'ánendeb es'ár sah 
válái).» A kedvesének távolléte által okozott búbánat ő neki is a leg-
több tárgyat szolgáltatja. Visszaidézve emlékezetébe kedvese voná-
sait így kesereg egy helyen a koronás költő: «Egy napon kedve-
semtől való távollétem kínja fogta el a szívemet. Eszembe jutott az 
az arcz és az a ragyogó rubint. Az a narczis szem és az a cziprus 
termet. Az az íjj görbeségü szemöldök és az a két fénylő hajfonat. 
Két bajfonata alatt száz bodor hajfürt van elrejtve. Száz szempilla 
nyíl van szemöldökei alatt lövésre készen a szerelmesek szívei ellen. 
Mikor ezt elgondoltam, szenvedélyből felugrottam helyemről, jólle-
het ezer tulajdona közül csak egy-kettő jutott eszembe.» Hasouló 
szellemben szól egy másik négy soros versében: «Távolléted szo-
morúságot és bánatot hozott én reám. Ha téged nem látlak, a pórit 
is ördögnek nézem. Ha még egyszer csak egy pillantást is vethetek 
reád, eleget láttam mind a két világból.» Az önfeláldozó szerelmes 
hangján beszél egyik négysorosában : «Ha a mi imádottunk va-
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dászni jön, egyszerre lábai elé dobjuk lelkünket. Mit sem tesz, ha tél 
van is, a jég meg a hó idénye, ha eljön a szeretőm, egyszerre tavasz 
lesz az nekem.» A szerelmi mámort a szokásos modorban énekli 
meg egyik ghazeljében: «Elvitte szívemből a türelmet ambra illatú 
hajfürtje. Czukor édes rubintja (t. i. ajka) elvette az eszemet. Miért 
önt czukrot és édességet a szájából ? Miért támad színezüst a czomb-
jából ? Ha a város szent embere meglátja a te hold arczodat, ezen-
túl a te szemed előtt fogja végezni imádságát.» Ilyen fellengzö ha-
sonlatokkal isteníti imádottja szépségét: «A világ kezdetétől fogva 
szépnek teremtették az angyalok (melá'ik) porodat, csak az a kár, 
hogy vasból alkották a szívedet. Mindenütt vagy és még se tudjuk, 
hogy hol vagy, kedvesem. Imádóid nem jutottak még el lakodba. 
A szerelmesek szívének jól esik a te látásod. Nincs máshová útjok, 
csak a te vendégségedbe. Szeretőid lelke ambra illatú bajfürtöd 
áldozata. Imádóid szemeinek gyógyszere a lábad pora. A feltámadás 
napján magánkivül lesz elragadtatásában a világ, ha szerelmet nö-
velő arczodról lehull a fátyol. Minden szívben helyed van neked, 
de úgy látszik, mintha az én rommá lett szívemben szűk lenne szá-
modra a hely.» Szereti a kissé 'Omer Hejjám zamatú panaszos ver-
sekben tolmácsolni a képzelt szerelmi bánatot: «Ha nem volna 
meg a tűzimádók rombadőlt épülete a korcsma képében, ennek a 
balsorstól sújtott szívnek nem lenne fészke, nem lenne lakása. Oh 
uram, mi az oka, hogy kedvesem vendégségében én vagyok egyedül 
a boldogtalan idegen. Ha nem találkoznék bűnös a föltámadás nap-
ján a világon, nem gyakorolhatná a világ ura a megbocsátás eré-
nyét. » Még cynikusabb modorban nyilatkozik egy másik helyen: 
«Bajta, szép arczú csapláros, részegíts meg a tiszta borral. Mutasd 
csak fekete szemeidet, hadd részegedjem meg tőlük, hadd legyek 
korhely. Nagy Sándor és Hider prófétaként nem járom én be a 
sötétség birodalmát. Abból az élet forrásából nedvesítsed meg az 
ajkaimat. Mivel tudom jellemedet, nem is számítok kegyedre. Ke-
gyelemből egy napon tégy nekem szemrehányásokat.» Szenvedélyes 
vadász létére vadászatairól is megemlékezik verseiben Nasr ed-Din : 

«Ma lóra ülve vadászni a hegység felé nyargaltam. Oly sok fürj 
akadt a sólyom karmaiba, hogy megölésük szinte elfárasztott.» 
Néha a «Királyok királya» is ír gúnyolódó, élczelődő verseket, így 
például meshedi zarándoklásakor ezt a gúnyoros dícsverset mondta 
a tudós orvos költőre, Hekim el Memálikra, kiről már volt szó: 
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«Oh Hekim el Memólik, te szultán vagy, kinek szolgája lehetne 
Lokmán. Leghitványabb inasod neked Plato. Te hozzád képest 
tudatlan Aristoteles, de azért nem titkolom én el a világ előtt böl-
csességed tulajdonságait. Ha Törökországba viszik könyvedet, olyan 
mintha köményt vinnének Kermánba *) (annyi, mint vizet hordani 
a Dunába). Ha megfogod a beteg ember literét, a ruhaszegélyedbe 
kapaszkodik az majd a feltámadás napján (azaz mindenki meghal, 
kit te gyógyítás alá veszel). Ha szegény beteget gvógyítsz, nem 
különbözteted meg a füleket a fogaktól. Ha sáfránt adsz is be, 
sírva fakad az, a ki reggeltől estig folyton csak nevetett. Ha össze 
akarod törni a mozsárban a gyógyszert, az üllőhöz nyúlsz mozsár-
törő helyett. Sótartalmat keresel a czukorban. A gyomor szárazsá-
gát keresed az illatos fűtől. Ha valakinek az arcza fáj, allövettel 
curálod. Minden gyógyszernél, melyet beadsz, a betegnek szüksége 
van a korónból jövendölésre. Ha nem tudsz segíteni valakin, az 
ördögtől kérsz segítséget. Ha kezed alatt meggyógyult a beteg, akkor 
annak kétszer adott életet az Isten (t. i. a te gyógykezelésed egy a 
halállal). Ha te lennél az egyetlen orvos, két-három év alatt egy 
ember sem maradna Iránban. Ilyen csodálatos egy Platónt kelL 
hogy hálából a sah dicsérjen.» 2) 
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Az ismertebb Kágár családbeli költőkhöz, kik a Nasr ed-Din 
arában fölléptek, tartozik Ihtisám el Mulk, ki a hidsra 1274-ik évé-
ben, a mi időszámításunlFszerint, 1857-ben született. Atyja, Ferhád 
Mirza, ki 'Abbás Mirzának, Mohammed sah testvérének, volt a fia, 
maga is költő volt és oly meglepő nagy könnyűséggel verselt, hogy 
egy alkalommal egy éjjel huszonnyolcz elbeszélésből álló költe-
ményt írt, melyben minden mese más-más betűre rímelt.1) Ihtisám 
el Mulk, családi nevén 'Abdol 'Ali, igen gondos, természetesen keleti 
nevelésben részesült. A legújabbkori persa költőkről szóló Ted-
kereh Nasiriben maga írta meg életrajzát. Ez az önéletrajz igen 
érdekes, mert a költő saját szellemi fejlődéséről és irodalmi Ízlésé-
ről is szól benne. Miután megemlékezett atyjáról és családi össze-
köttetéseiről és elmondta, hogy ő könyveiben 'Abdinak nevezi 
magát, mely név gyermekkori neve volt s melyen az uralkodó 
király is hívja őt, így szól neveltetéséről: «Dicséretes jellemű 
atyám hat éves koromban tanulásra fogott és egy tudós mesterre 
bízott. Anyanyelvem tanulását a többi gyermekeknél előbb befe-
jezve, az arab és egyéb irodalmi tanulmányokhoz fogtam és mind-
azt, a mit csak tanítóm jónak és nem feleslegesnek tartott, az ide-
vágó ismeretekből gyorsan elsajátítottam. Sok arab példabeszédet 
(emtál) és költeményt olvastam. A korán helyes olvasásának és az 
arab szövege hibátlan kiejtésének tudományát ('ilm ol tegvid ű 
tertíl) magamévá tettem. A koránt szép kiejtéssel olvastam és sze-
memnek frisseségét mindig ama jól szerkesztett dicséretes szöveg-
nek olvasásában találtam és közel tízezer sor commentart írtam 
Ibn Hisám nehéz helyeire.2) A legtöbb tudományt azalatt a hét év 
alatt tanultam, mikor atyámmal távol voltam a székvárostól. — 
A fővárosba jövetelünk után több tudományágat és néhány kül-
országi nyelvet is kellőleg megtanultam, sőt még a természettan-
ban is szereztem magamnak jártasságot. De mindig másra vágy-
tam és ezek a tudományok nem elégítették ki benső kivánságomat, 
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mint a költő mondja: «Szivünk mást keres és mi más után 
járunk». Ez a kívánság, azaz jobban mondva, belső szükséglet, a 
vallás volt. 

A persák szokása szerint vallási vezetőre (mursid) volt szük-
sége. Önéletrajzában aztán hosszadalmasan elbeszéli, hogy mikor 
atyját Siráz kormányzójává nevezték ki, a paradicsomi szépségű 
tartományban (gennet teráz) egy ritka jelességü bölcselővel ismer-
kedett meg (filsűfi dáná . . . kih nádireh i rúzgár i h'is est). A bölcsnek 
nevét nem mondja meg és valószínűleg csak a hatás kedvéért 
beszél a vallási vezető kereséséről. Öt évet töltött Sirázban atyja 
mellett. Visszatérve a fővárosba, a bölcseleti és theologiai tanul-
mányok mellett a költészetet kezdette mi vélni. «Kora ifjúságomtól 
kezdve, úgymchid, nagy hajlamom volt a kötött beszédre. Ebben 
az irányban is buzgólkodva, több mint tízezer verset (úgy látszik 
a tízezer kedvencz száma volt a költő-herczegnek, mert Ibn Hisám 
müvéhez is ennyi sorra menő magyarázatot írt) az arab és a 
persa költők müveiből véstem emlékezetembe. A költök müveit 
egész terjedelmökben tanulmányoztam. Azok közül természetem-
mel leginkább megegyezett és nekem legjobban tetszett Násir 
Hosrev, úgy, hogy soha költő nekem ügy nem tetszett és Ízlésem-
nek úgy meg nem felelt, mint Ö.» Firdaűsit is, kinek müvét hatvan 
ezer kifuratlan igaz gyöngynek nevezi, előszeretettel tanulmá-
nyozta. Kedvencz költői voltak még Farrahi és Mas'űd Selmán.1) 
Önéletírásának végén büszkén mondja az író herczeg, hogy har-
mincz éves kora daczára megnyerte uralkodója bizalmát, folyton 
az udvarnál van. «Jóllehet én még fiatal vagyok, így végzi auto-
biografiáját, de azért jót, rosszat sokat tapasztaltam és mint a költö 
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mondja: «Találkoztam a jóllét gyönyöreivel és összejöttem a bal-
sors nehézségeivel». (Wa lakad lakitu min alma'isat laddatan — 
Wa lakitu min sazf al uműr sidádahá.) 

Ilitisám el Mulk, mint sok újabbkori persa író, igen szereti a 
szokatlan hasonlatokat, egyik versében például így szól: «A szél 
olyanná teszi a vizet, mint a pánczél. Mintha bizony eltanulta 
volna Dávid király mesterségét.»1) Egy másik versében meg ilyen 
hasonlattal él: «Hajfürtjei olyanok, mintáz ambra donga a holdon, 
vagy mint a tüze vő madár a tűzben.» Az arab nyelvet némileg 
elsajátítván, több versében félig arabul, félig persául ír; (arabul): 
«Végére jár életem a világon. Korcsmáros, hozz egy borosüveget, 
abból a borból, melynek minden cseppje orvosság. Az idő folyása 
csak növeli jóságát.» (Persául): «Abból a borból, a melyből, ha 
egy cseppet öntesz a halott sírjára, azonnal föléled.» Igen szereti a 
tudákos, általánosan nem értett arab szavakkal díszíteni költemé-
nyét ; egyik versében így szól: «Bodor fürtjei olyanok, mint a feje-
delem hurokja; kigyójárásúak, harapós oroszlánhoz hasonló csele-
kedetüek (dejgem fiT) és vipera alakúak.» Nasr ed-Dint égre-földre 
dicséri, magasztalja vitézségét és rendíthetlen bátorságát. «Paripád 
által felvert por elhomályosítja a napot és a holdat (ez gerd i mer-
keb i tű seved tireh máh ú mihr). Gyémánt ragyogású kardod rubint 
színűvé teszi a csatatér fekete földjét a háborúban. Mintha száz-
ezer sziv volna a kebledben. Mintha százezer lélek lenne a tested-
ben. Az ellenség folyó, patakzó vérével az Oxushoz hasonlóvá te-
szed te a harcz mezejét. Minden ellenednek kioltod az életét. 
A kiontott tiszta vérből folyót csinálsz. Senki sem hallott még vér-
ből folyamot. Az éles karmú oroszlánok nyakát megtöri buzogá-
nyod puszta suhintásának a hangja.» Ilyen képtelenül nagyítva a 
királyok királyának a világra szóló hatalmát, zeng dicshymnuszt a 
sahnak egy másik versében: «Az ég bosszúval telt kétpúpu tevé-
jének a te hatalmad tett az orrába karikát és mint teherhordó 
tevéid egyikét könnyű szerrel a többiek sorába sorozta.»2) Ihtisám 
el Mulk is, mint Ka'áni elég ügyesen tudja az egyhangú dicsőítést 

*) Korán XXXIV, 10. sor. 
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szokatlan hasonlatok és költői képekkel kiszínezni. Nasr ed-Dint 
Salamon királyhoz a keleti regék ezen kimagasló alakjához hason-
lítja egyikben: «Nagyot mondok, de azért igazat. Uj és ékesen 
szóló hasonlatot mondok. Jól emlékszem még tanítóm egy elbe-
szélésére gyermekkoromból. A gyönge szúnyog bepanaszolta a 
reggeli szellőt Salamon királynál. De aztán, mikor Salamon elő-
hívatta a szellőt, úgy elfutott, elröpült előle a szúnyog, mint a 
hogy eltűnik a nap elől a Szuha csillag (így nevezik a kis medve 
egy homályos csillagát). Most én olyan vagyok, mint a szúnyog, a 
világ meg olyan velem szemben, mint a szél. Te Salamon vagy, ki 
igazságot akarsz nekem szolgáltatni. Segíts meg tehát engem a 
világ ellenében, te, a kinek a parancsát megerősítette a végzet» 
(kerdeb liukm i tű emdá).1) Sok költeménye végén igazi keleti 
poéta módjára nem mulasztja el valami kéréssel fordulni a meg-
dicsérthez, mintegy díjt kérve dicsőítő verséért. Kérelmét egyik 
verse végén így adja elő: «Miért nélkülözi a te bőkezűségedet 
'Abdi (a költő fiatalkori neve). Oh a te jótékonyságodnak min-
denütt (az eredetiben minden sarokban) van nyoma.» Szerelmi 
verseiben a régi tbémát énekli meg a hagyományos szerelmi 
búsongással az elválás, és kitörő örömmel az egyesülés (visál) raj-
zában. Egyik költeményében így ecseteli az egyesülés hire által 
okozott örömét: «Megnyugodott a szívem, hogy az a szívgyönyör-
ködtető kedves megérkezett. Ezer köszönet, hogy visszajött kedve-
séhez. Ha búval telt is meg a sziv és rommá lett, nincs mit cso-
dálni. Annak a rabló töröknek a fosztogatása miatt lett azzá. 
Nincs nekem vele szemben panaszra erőm, jóllehet van ezer okom 
a panaszra. Üljetek le az alázatosság porába, mert eljött a szépség 
királya. — Legyetek szerények, tisztelettudók, mert fenségesen 
érkezett. Ezer évnél ólt tovább ő érte búban az én szivem. Most 
végre a sok szomorúság után ütött az egyesülés órája. Ezelőtt nem 
volt engedélyem az egyesülés palotájába lépéshez. Oh örömbir az, 
hogy az engedély megerkezett. Mutassátok lelketek szépségét és 
porig alázzátok magatokat, mert itt van már az a lélekrabló, szép 
bálványszépség.» 

fi Gelál ed-Din Rumi Metnevi Bulák 1268. III . köt. 177. lap, hol a 
szúnyog igazságot kér a szél ellenében Salamontól. A hasonlat tehát nem 
épen új. 
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Neváb válá Mir Ahor, a főlovászmester ő fensége, mint csak-
nem minden magasabb rangú jól nevelt persa a Költök közt foglal 
helyei. Persiában ugyanis minden tehetségesebb udvaroncz alkalmi 
verses üdvözletekkel igyekszik urának magas tetszését kiérdemelni. 
A miniszterelnöktől le az utolsó kamarásig (pisbidmet) mindenki 
siet valami alkalmi költeménynyel kedveskedni a «világ urának», 
a hogy a persa királyt nevezni szokták magasztaló verseikben az 
udvari poéták. Persiában különben minden mívelt ember egy 
kicsit költő, már a tisztán irodalmi nevelés, mely a tudományok 
helyett csak a költészettel ismerteti meg a tanulót, erre az útra 
tereli a tehetségesebb ifjat. A főlovászmester, mint már czíme is, 
«Neváb válá» mutatja, fejedelmi vérből származik. Atyja Mohsin. 
Mirza, azaz herczeg, kit Sultání dísznévvel tüntettek ki, szintén 
főlovászmester és költő volt.1) Mohammed Husejn herczeg, mert 
így hívták Mir Abort családi nevén, egy Teherán környékén 
fekvő faluban született, 1842-ben. Atyja, fiának jövőjét biztosí-
tandó, gyermekkorában beszerezte őt az udvarhoz apródnak, hogy 
az a királyi fenség körüli szolgálattal ügyesedjék és az életrajz-író 
kifejezése szerint «erőssé tegye a jelesség markát». Öt évet töltött 
apród minőségben az udvarnál, később atyja mellett helyettes 
főlovászmester lett s annak nyugalomba lépése után valóságos 
főlovászmesteri rangra emeltetett. Hivatalánál fogva Nasr ed-Dint 
mindenüvé követte vadászati és egyéb kirándulásaiban. Többnyire 
alkalmi verseket írt és nagyobb terjedelmű mesznevit nem isme-
rünk tőle. Elég találóan jellemzi egyik versében az életet, termé-
szetesen a divatos pessimismus szempontjából nézve azt. «Az egész 
élet csupa bárcsak lenne és ha lennében mult el. A szájpadlás 
keserű lett a czukor reményében. Soká váratott magára ez a teli 
hold (a szerencsét érti a teli hold alatt) és nagyon is sietett lenyu-
godni ez a hold. Lombtalan galy a világ, azért nem szedett senki 
még a levéltelen ágról gyümölcsöt.» — A királyok királyát egy 
alkalmi üdvözletben így isteníti: «A te küszöböd körül forog foly-
tonosan az ég és egyre azt hajtja, hogy nekem az engedelmeskedés, 
a királynak a parancsolás a dolga. Ha Kbákán a te udvarodnál 
elnyerhetné az ajtónállóságot, az ajtónállóságért szívesen odaadná 
királyi méltóságát. Ki beszél a te jótékonyságod mellett Hátim 

fi Geng Sájegán 58. 1. 
( 7 5 6 ) 
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Tái bőkezűségéről? Hogyan beszélhet valaki, ismerve a te igazsá-
gosságodat, Nusirván igazság szeretetéről ? Lándzsád hegyére 
teremtette az Isten ellenségeid lelkét, mert ha megrázod a lándsá-
dat, megrezzen az ellenség lelke. A mint megpillantja az ellen 
ijjadat és nyíladat, szemhéján minden szempilla azonnal nyíl-
hegygyé válik. A győzelem szájában a te kardod a nyelv, mert 
annak lehet köszönni, hogy az ellenség testéből kiválik a lélek.» 
A hagyományos modorban dicséri születése évfordulója alkalmából 
a prófétát, kit csaknem Istennel helyez egy rangba, azt állítván 
róla, hogy már a világ teremtése előtt létezett. «Az, a kinek meg 
volt már a létezése a semmiség előtt (pis ez redem), a semmiség-
ből a mai napon a földre jött. A teremtmény megtudta, hogy mi 
volt szándéka vele a teremtőnek. Maga Gábor arkangyal üdvö-
zölte őt. Az Isten kegyelmének csodajele ő az emberiség számára. 
Az egész világ erkölcsösségének ő az oka. Kiosztója a pokolnak és 
a mennyországnak Ebulkásim (szójáték a próféta kunjatával, mely 
szó szerint annyit tesz, hogy a kiosztó apja). Az isteni adomány-
nak ő az adományozója, a teljesen dicsért. A mennybemenetel éjje-
lén közvetlenül értekezett, beszélt ő az Istennel és hallotta annak 
szavát.» Mint igazi született udvaroncz, ki gyermekkorától fogva 
folyton az udvarnál tartózkodott nem ismer nagyobbat a király 
kegyénél és elismerő szavánál. Nasr ed-Din valamennyi születés-
napjára írt egy-egy obligát köszöntő verset. Egyik ilyen alkalmi 
költői termékében így magasztalja hatalmas u rá t : «Dicsőség és 
dicséret a magasztos teremtőnek, hogy a rejtett kegyelmet (a sahot 
érti a kegyelem alatt) felszínre hozta. Kegyességének bizonyítéka 
a királyok királyának ünnepe. Bizonyságul ne kivánj egyebet. 
Ismerd meg az Istent és az ő árnyékát. Ez Irán fejedelmének a 
lakomája. Olyan nagy lett az ő (t. i. a sah) igazságosságából a biz-
tosság, hogy nem is jut eszébe a farkas a juhásznak. Olyan nagy 
lett kormánya alatt a jóllét, hogy még a bagoly is csak álmában 
lát romot.» Egész Persia, a fővárost sem véve ki, tele van omla-
dozó épületekkel és elhagyott romokkal és így a költő állítása, 
mint homlokegyenest ellenkező az igazsággal, nem nélkülözi a 
nevetségest. Az előkelőbb jelenkori persa költők közül számosan 
az örökös tömjónezés és hízelgő magasztalások által elkábíttatva, 
magukat világra szóló jelességü költőknek képzelik. Hogy meny-
nyire mehet ez a túlságos magas véleményük önmaguk felől, erre 

(741) 
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jó példa az igen középszerűen verselő Emin es-Sultán, családi 
nevén Mirza Esger Hán, ki ilyen, az «Exegi monumentum »-ot 
messze felülmúló önérzetes dicshymnust zeng önmagának. «Nem 
mondom én, hogy szóismerő (ékesszóló) vagyok, hanem azt mon-
dom, hogy lélek vagyok a szó testében. Nem Hakáni vagyok én, 
hanem azt mondom, hogy bakán (fejedelem) vagyok a szó birodal-
mában. Az emberek jelessége a beszélő tehetségben rejlik, a beszéd 
jelessége az én divánom (költemény-kötetem). Nem a költemény-
nyel büszkélkedem én, hanem azt jól tudom, hogy a vers kérkedik 
velem. Nem csupán a kötött beszédben remekelek én, hanem az 
összes tudományok terén jeles vagyok (szó szerint nem csak a szó-
ban vagyok én mértékes, hanem az összes ismeretek mérlege 
vagyok). A bölcseletben Avicenna irigyeltje vagyok, sőt a mi 
több, az összes görögök irigykednek reám. Az ég és a csillagok 
tanában magam mester és a szelek ura vagyok. A nyelvtudomány 
és a nyelvtan terén van érvem és bizonyítékom, úgy hogy én a 
magyarázat forrása vagyok. Nem vagyok orvos, de Messiás lehel-
letü vagyok. Nem bölcs, hanem maga Lokmán vagyok. Nem min-
dig költök én verset, hanem csak akkor, mikor ihletett mámoros 
vagyok. Minden jótékonyságom, jelességem és kitűnőségem mel-
lett olyan nekem az élet, mint a börtön.»1) 

Költeményei nem igen igazolják fellengző öndícséretét, több-
nyire csak a szokásos modorban, a közhelyekké vált hasonlatokkal 
ékesíti versét. «Eljött az ősz és utójára öltözött szép ruhába a 
kert. A gyülekezet (a virágokat érti) a rózsaligettől elbúcsúzni 
öltött díszruhát magára. Felhangzott minden oldalról a csalogá-
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nyok keserves panasza, hogy mily kár, hogy már itt az ösz és 
elhervadt a rózsa.» 

Esger Hannái jelentékenyebb költő a legújabb irói nem-
zedékből Debir el Mulk. Debir el Mulk, tulajdon nevén Nasr 
ulláh Hán, eleinte a külügyminisztériumban működött és mint 
diplomata Európában is többször megfordult, később a belügy-
minisztériumban nyert alkalmazást, hol jelenleg mint Náíb sze-
repel. Debir el Mulk a tanultabb persa költők egyike, ki hébe-hóba 
arabul is verselt. Egy alkalommal ezt a rögtönzött arab versecskét 
mondta egy arab if júra: «Meglőtt engem szempillája nyilával 
szemöldökének íjjáról és szívem födve van minden nyíltól a sze-
möldök nyilán kívül. A sebét begyógyítja az egyesülés éjjele, mi-
kor az egyesülés minden akadály nélkül lesz.»1) 

Persa verseiben nincs semmi érdekes; Debir el Mulk egészen 
hü a bevett szokáshoz és sok száz verssorból álló költeményeiben 
nincs egy szikrája sem az eredetiségnek. A bort és a szerelmet 
énekli meg több költeményében : «Éjjel van, az egész társaság már 
részeg és a boros pohár van a kézben. Fel kell használni a per-
czet, mikor mentve vagyunk a vizsgálódó szemtől. De mit ér ez 
édesem, ha az ég irigységből nem zárta rá a napra az ég kapuját. 
Yámik és 'Adrának története azonnal ténynyé vált, mihelyt szerel-
mednek nyila a mámoros szívébe fúródott.» A sahra egyszer ezt a 
rögtönzetet mondta: «Oh te, ki úgy használod pányvádat a harcz-
ban, mint Eusztem (tehmten). A lakomakor a szépek mind a te 
lábaidhoz rakják le a lelküket. Szürkéd által fölvert portól poros 
lett a hold arcza (pur hák sudek rűi meh ez pűjeh i hinget). Pari-
pád patkójától csupa hold lett a föld.» Még az önmegtagadás, az 
önzetlenség magasztos erényét is viszonyba tudja hozni a sah 
iránti köteles engedelmességgel. «Tegnap ezt súgta fülembe: Serús, 
térj magadhoz és hallgasd meg tanácsom. Ne légy büszke arra, 
hogy a sahot szolgálod és ne tedd magadat tönkre. A királyok a 
próféták útját járják ós szegénységgel törlik ki a szolgák hibáját. 
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A próféta kifúrta a szegénység és dicsőség gyöngyét (nebi durr el 
fakr ve fahri bisuft). Letörölte kedélyünkről az aggódás porát. Ne 
keress jót az önzésben. Isten árnyékánál keress kegyelmet, mert az 
önzés bün; oh te hivő, csak az Istenre nézz tehát és légy enge-
delmes és hü a királyhoz.» 

Edib') a Nasr ed-Dín sera egyik legújabb költője, még 
inkább udvari poéta, mint az előbbi, ki mint diplomata szol-
gálta a sahot. Edib, azaz 'Abdohali Han már származásánál 
fogva udvari embernek volt kijelölve. Atyja, Ilagi 'Ali Hán, a 
legfontosabb hivatalok egyikét töltötte be az udvarnál, mert ő 
a ferrások (hajdú-félék) főnöke volt s mint ilyen, a főkamarási 
méltóságot (Hágib ed-Daűlet) viselte. Edib az udvarnál nőtt fel és 
nem lehet csodálni, ha nem írt egyebet magasztaló verseknél. Ez 
ugyan nem róható fel bűnül Edibnek, mert alig van a század 
persa költői között olyan, kinek ezrekre menő verssorokból álló 
divánjában a költemények nagyobb része a sahinsah dicsőségének 
ne volna szentelve. Ez az örökös bókolás, erőltetett hízelgés az, 
mely európai emberre nézve úgy megnehezíti a modern persa köl-
tészet élvezetét. Edib, mint Ka'áni Serűs és mások, a jobb modern 
persa költők sorából, elég ügyesen tudja megeleveníteni a pane-
gyrikus költészet hervadt virágait. így egyik költeményében a szo-
morkodó szerelmes panaszát alakítja át a sah eulogiumává. «Mi 
hibát követtem el, hogy felém se tekintesz ? Irántad érzett szerel-
memben a hűségnél egyéb hiba nincs. Az égen is áthatol az én 
panaszom jaja, de mi haszon belőle, ha nincs neki a te szívedhez 
útja. Szivszúró tekinteted törökje elől nincs másutt menedékem, 
csak a te hajpánczélod alatt. Utadon igazságot kérők ülnek. Te 
neked büszkeségből nincs egy pillantásod az igazságot kérő felé. 
Ne vond meg tőlem te felhő a jótékonyság cseppjeit, mert nincs 
nálam levéltelenebb fü a kertedben. A föltámadás napján, mikor a 
szerelmesek bűneit kérdezik, a te hajfürteiden kívül nem lesz más 
fekete folt a nevemen. A sóhajok napján biztos lehetsz felőlem, 
mert az én fájó szivemnek még sóhajra sincs elég ereje. A pornál 
alább való vagyok (zi hák h'árterem), de azért elégedett vagyok, 
mert ellenségemnek, mint magamnak nincs semmi rangja, kitün-
tetése az udvarodnál, a hódítások és a segítség birtokosáénál, Nasr 

*) Megma' el fuseliá II. köt. 58. 1. 
(744) 
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ed-Din sahénál. Nincs egy országnak sem oly jeles királya, mint ő. 
Ajkaimról vette el a szót Háfiz, midőn így szólt: «Küszöbödön 
kívül nincs számomra menedékhely a világon.» Az újabbkori persa 
költők művei közt megemlítést érdemel egy furcsa kis müéposz, 
melyet egy 'Aziz ed-Din nevű indiai mohammedán írt. Az éposz-
ban egy igen modern tárgyat, az 1877-iki orosz-török háborút 
énekli meg a szerző. Nyelvezete elég választékos. A bevezető feje-
zetben Viktória angol királynőt, mint India császárnőjét magasz-
talja, igazi keleti modorban sorolva föl erényeit. «Adj ég esőt, 
újítsd meg a földet. Te föld növeszd fel az ég felé a szőlővesszőt. 
Adj oh te kegyosztogató (a felbőt érti) a szőlővenyigének erőt és 
minden vesszőről növelj fürtöket. Hadd préseljen abból a föld-
mívelő mustot. A nap melegével aztán a mustból csinálj bort, 
hogy folytonosan kedvében jár j a királyok királyának, a bölcs 
Viktóriának, kit valóban megillet ez a méltóság. Az ő igazságos-
sága olyan viruló, virágzó, és viggá tette Indiát, mint a virágos kert. 
Olyan nagy birodalmat adott neki az Isten, mint a milyen nagy 
az ő erkölcse. Mint szerencséje, oly magas a palotája. Nem sír 
senki más az ő uralma alatt, csak a felhő. Nem panaszkodik ott 
senkinek a szive, csak a ruhábé (egy persa hangszer). Sem a szél-
vész nem rongálja meg ott a rózsát, sem a rózsa nem r epeszti meg 
a csalogány szivét. Mert igazságosság- és méltányosságból áll az 
ékessége, azért a többi fejedelmeknél magasabb az ö rangja. Az 
egész világ ö alatta a jóllét borát izleli, azt mondanád, hogy az ő 
korszaka a pohárnak is az idénye. Az ég az ő bölcsöringatója, 
a föld meg a bölcsője. Trónörököse a walesi herczeg. Magasrangu 
tudomány kutatók, kik az ö nevében ülnek a karszéken vagy 
a szószéken, mint a csillagok, úgy környezik őt, egy igazságot 
szolgáltató gyülekezetté alakulva, mely ö véle együtt mozdítja 
elö az ország javát (a parlamentet érti). A kormányzó, ki mint 
uralkodó szerepel, a császárnő nevében gyakorolja a hatalmat. 
Ha a kormányzó hold, akkor ő a fényes nap. India királya csak az 
ö vezirje. Tündórarczu hölgyek szolgálják ki őt. Az ő szolgája a 
mozgó égbolt. Az öreg év is csak neki szolgál. Ki volna oly merész, 
hogy vele szembe szálljon? Tengeri serege (a hajóhadat érti) tüzet 
vet a vízbe és a madár meg a bal egyaránt megsül a tengerben 

3) íjc l j y i f i 1879 a Nizámí-féle nyomdából 64. 1. kőnyomatban. 
(745) 
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(valószínűleg a torpedóra czéloz). Eszével igázta le a világot, mert 
elméje a kardnak a munkáját végezte. Meghódolt neki Hindosztán, 
mert az ö napja árnyékában van neki helye. Megszüntette a régi 
szokásokat és kiszakította tövestől a visszaélés pálmáját. Az ő 
uralma alatt elaludt a lázongás tüze és nem égeti meg többé férje 
haláláért a hindu nőt. Az embertelenség és a babona megszűnt 
az ő korában. A rádsák lemondtak a leányölésről (zi dohter kusi 
rái ráján gudest). Nem látsz olyan földet, mely mívelés alatt ne 
volna és olyan viruló lett India, mint az éden kertje. Minden város 
főiskolákat alapított, a melyek által terjesztett fény eloszlatta a 
sötétséget. Mindenütt kórházakat építtetett és általuk megvetette a 
jó egészségi állapot alapját. Egy másik csodát, a távirdát is behozta, 
melyet ha magam nem láttam volna, mesének tartanék. Egyik vá-
rostól a másikig sodronyt feszítettek és a szó megtalálta az egyenes 
útat. Keletről nyugotra hidakat és vasútakat is készíttetett», stb.1) 

Viktóriának, mint India császárnőjének magasztalása után a 
török szultánt dicsőíti lehető legfellengzőbb modorban. «Zavarban 
vagyok, hogy minek nevezzem a királyt. Néha napnak, máskor 
holdnak mondom. De ki látott a holdnak fején koronát? Hol van 
a napnak oldalán szablya. Ha a hold az égen a naptól kölcsönzi 
sugarait, akkor az ő (t. i. a török szultán) szive az Istenség fényé-
től ragyog. Konstantinápolyban van a székhelye, a legmagasabb 
eget veri a szerencséje. Gyorsan, minden szolgálatra készen övezte 
körül derekát az ég, mikor elfoglalta cAbdul Megid trónját. Sze-
rencsés évnek mondta az angyal trónralépése idejét, te azt mon-

Iiaisar NAmeli 18 
(746) 
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danád, a nemes székében találta föl a helyét. (Szójáték a megid 
arab szóval, mely nemest, dicsőségest jelent és elődjének a nevé-
vel, mely annyit tesz, hogy a nemes szolgája természetesen a 
nemes a szultán nevében Alláh egyik szép neve.) A császári 
trónra tapos a lába, de a világ szívében van az ö helye.» 

A háborút megelőző törökországi belzavarok leírását egy 
Nizámi hatása alatt írt elmélkedéssel kezdi a szerencse állhatatlan-
ságáról és a végzet irigységéről panaszkodva. «Mivel, hogy nem ma-
radhat egy állapotban a világ, azért nincs semmi tartós a világon. 
Éjjel nappal felváltva napot és holdat hoz elő. Eleget hoz elő ezek-
ből a fehér és feketékből. Egyet király módra a trónra ültet, a má-
siknak meg a puszta földön veti meg az ágyát. Sm boszszúságában, 
ha boldogulást lát, ós nevet örömében, ha búsulót láthat. Mintha 
bagoly természetű volna ez a vészthozó ég, hogy egy országban sem 
tűr meg jóllétet és virágzást. Csak az emberek kínzására van csilla-
gokkal ékítve az ég. Vigyázz, mert ez egy skorpióval teli ház.« Az 
orosz czárt, ki az oszmán birodalom lázongó alattvalóit védelmébe 

Kaisar Nárneb 19.1. 
(761) 
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veszi, így jellemzi: «Az oroszok császárja Sándor (az eredetiben 
angolos ejtés szerint Elegzender), ki mindig világhódító volt, jóllehet 
birodalmának k betűje maga a Káf hegység (szójáték az iklim biro-
dalom szó betűivel) és m betűjének karikája maga az égen levő hold. 
Annyi vért ontott ki már az ö éles kardja, mintha csak Csengiz Khan 
lelke szállt volna a kezébe. Mindig Törökországra fente a fogát, 
de azért ez ideig biztosságban volt tőle a török birodalom. Egyszer 
Persiával hadakozott és a harcz után megint összebékült. Máskor 
a bokharai fejedelem seregét tette tönkre. Te azt mondanád, követ 
tört össze kővel. Mikor megtudta, hogy a török szultán ellen fel-
lázadtak alattvalói, gyorsan a szerződésszegésre övezte körül dere-
kát, nem a frigyet, hanem a világ szivét törte akkor össze.»1) Csata-
leirásaiban sok helyen igen virágos irálylyal él, többek közt így írja 
le az orosz-török háború kezdetét: «Két Gemsid mozgósította egy-
szerre a seregét és a vérontásra készülve eldobta a poharat. Két 
Nagy Sándor az élet forrását vérrel töltötte tele nagy hatalommal. 
Két gyertyatartóban két gyertyát gyújtottak meg, nem lepkéket, 
hanem házakat égettek meg velők. Két hadsereg indult a bosszú-
állás csataterére olyan nagy erővel, hogy megmozdult lábaik alatt 
a föld. Két óriási had jött mozgásba, te azt mondanád, két hegy jött 
szembe egymással.» A híres plevnai ütközetet igen részletesen el-
beszéli, külön fejezetet szentelve az orosz-török háború ezen leg-
érdekesebb csatájának. Mielőtt a csata leírásához fogna, azon sopán-
kodik, hogy a fejedelmek birásvágya egynéhány tartomány miatt 
mennyi vérontásnak szokott okozója lenni. «Oh mily kár, hogy 

Kalsar Námeli 25. lap. 
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Gemsíd országára vágyva, mindenki vért szomjazó lett a világon. 
Öldökölni feszítették ki az íjjakat. Miért? Ezért az egy pár helysé-
gért.» Az uralkodók nagyravágyását gáncsolva így folytatja: «Mikor 
Nimrodon erőt vett kívánsága, az égbe akart menni és istentagadó 
lett. Ugyan hova akar még feljutni ez a marék föld (t. i. az ember), 
tűzön vízen keresztül a legalacsonyabbtól a legmagasabbig (szó sze-
rint a haltól, melyen a földet tartó bika áll, a halak csillaghá-
záig simák).» A szultán az orosz hadak közeledésének hírére nem 
ment ki a táborba. Nem mozdult ki helyéből a veszély hallatára 
(t. i. hogy az oroszok már a Dunáig jöttek), hanem mint az Igazsá-
gos (azaz Isten), a központban maradt. Csupa méltóságból nem 
ment palotájából a táborba, mert hegy ő, és ugyan mikor mozdult 
ki helyéből a hegy? 'Abdul Kerimnek parancs ment a császári 
udvarból, hogy mint fő hadvezér egy oly tüzes járású sereggel, mint 
a hegyi patak, menjen oly gyorsan a tenger (t. i. Duna) felé mint a 
tengerár. A szultán parancsára az az elefánttestű (firdaúsii jelző, 
Rüstern szokásos mellékneve) a Dunába felhő módra esőcseppeket 
hullató lett (az az oly gyorsan oda ért, mint a felleg). Azt monda-
nád, hogy maga Gábor arkangyal lett a vezetője és hogy Mózes a 
Nilus felé vette útját. Megérkezve és fölfogva a helyzet követelményeit, 
a pusztaságtól a tengerig érő égbenyúló várat csinált a hadseregé-
ből. Ugy elálltak a törökök az utat, hogy szinte elszomorodott, elfo-
gódott az orosz czár szíve. A két sereg a két oldalról harczolni kez-
dett. Két tűztenger jött egyszerre forrásba. Az ágyú és a puska 
hangjától és golyójától megfutott a sivatag tigrise ós a tenger kro-
kodilja.» Az oroszok nagy ügyességgel hidat vernek a Dunán. A törö-
kök meg akarják ebben gátolni őket. «De a harczos csak azt teheti 
a harcz idején, mit a teremtő rendel. Nincs mit félnie a víztől és a 
haláltól annak a seregnek, melynek a szerencse a barátja.» 'Abdul 
Kerim hátrálása után az oroszok a költő szerint rabolva égetve nyo-
multak előre és utjokban mindenütt fosztogatták, gyötörték az 
igazhivőket. Ugy látszik a Gladstone által jól kihasznált bulgariai 
borzalmasságokra czéloz az indiai költő, mikor így szól: «Nem 
szégyenlik magokat (t. i. az oroszok) a Messiás előtt, nem félnek 
az Istentől, nem röstellik a zsarnokoskodást nem tartanak a más-
világi büntetéstől. Ha hódításuk közben ők maguk így garázdálkod-
nak, miért keresik, firtatják akkor a törökök hibáit? Maguk pusz-
títják ezt az országot és mégis lásd az igazságtalanságot, mindezekért 
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a törököt okolják. Ha ilyen volna a bíró és ez volna az igazság, nem 
maradna meg akkor sem a világ sem a bit.» Az oroszok előnyomulása 
által nyugtalanított szultán 'Otmán pasát küldi a czár győzedelmes 
hadai ellen. «A háborúnak ez a fázisa fölzavarta nyugalmából a 
török császárt, ki parancsot adott és megírta a fermánt az irnok, 
hogy 'Otmán a hadviselésben jártas tábornok a palotát cserélje 
fel a tábori sátorral. A kardforgató törökökből egy badtörö sereget 
állított össze a vitéz tábornok. Mindannyian jól értik mesterségü-
ket s mind oly rendíthetetlenek, mint amilyen szilárd erős a bitök. 
Bő ruhákba öltözött ifjak, kik hamus ruhában tüzet árulnak (a 
lőfegyverre vonatkozik ez a sántító hasonlat). Az ellenség-ölés 
ben rettenetesek, olyanok ők, mint a skorpió és a kígyóval teli hegy. 
'Otmán pasa elbúcsúzva a szultántól, lóra ülve oly gyorsan mint 
a villám, mint a vízen a por és mint a tűzön a víz (éű ber áh búk 
cű ber átes áb) Plevnánál termett.1) A végzet tartotta a kengyelét 
és a hatalom igazgatta a kantárszárát. Egy erősséget építtetett 
Plevna körül szikla kőből, mely még egyszer oly erős volt, mint a 
közönséges bástyafal. Az az értelmes jeles ember (t. i. 'Otmán pasa) 
árkot ásatott a romváros körül és vasba s nem aranyba és ezüstbe 
foglaltatta annak minden útját és utczáját.» A költő, mint látjuk, 
sziklabástyákkal véteti körül a történelmi rögtönzött földhányások 
helyett Plevnát, valószínűleg csak azért, mert a háreh sziklakő jól 
összehangzik a báreh bástya szóval. Hosszasan leírja, hogy hogyan 
erősítette meg 'Otmán pasa Plevnát mindenféle védmüvekkel. A sán-
czon álló ágyúkat kissé merész hasonlattal az elefántokhoz hason-
lítja. «Az ágyú kerekei olyanok, mint az elefánt, az ágyúcső maga 
meg úgynéz ki,mintha az elefántormánya annak hátán nyugodnék.» 
Az ágyútorkokat valamivel találóbb hasonlattal a pokol kapuihoz 
hasonlítja. «Te azt mondanád, hogy a pokolnak minden kapuja 
reggel és este felnyílt a gonoszok számára. Az orosz czár tömény-
telen hada nagy ágyúzással kezdi meg az ütközetet. «Egy vas falat 
búztak ágyúkból mind a négy oldalról. Az ágyúk úgy kitátották 
torkukat, mint a barlang, melyből vipera és kígyó mászik ki. Te azt 
mondtad volna, hogy kifogott tengeri szörnyeket hurczoltak oda. 
Hasonlították már az ágyút az alvó viperához, elnevezték azt a ve-

x) A különös hasonlat, úgy látszik, az 'otmán hadsereg erejére vonat-
kozik, mely a víznek gátat vet és a tüzet eloltja; magától értődik, hogy 
az oroszokat érti a tűz és viz alatt. 
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szedelmes jószágot kígyónak is. Tüzet okádnak ezek a kígyó ala-
kúak és úgy elperzselik helyéről a nehéz hegyet, mint a szalmát 
(bisűzend cím káli kuh girán).» Az orosz hadsereg rohamát PleVna 
sánczai ellen elég élénken írja le : «Ilyen parancs ment a vezérekhez 
és a katonákhoz a czártól, hogy egyszerre rohanják meg Plevnát és 
mint a fakardot (belűnek)1) törjék azt daiahokra. Akár örmény volt 
az a katona akár német (csak az összehangzás kedveért használja az 
armeni és germeni szavakat; megjegyzendő, hogy minden idegen 
nevet angolból vesz át s ezért használja itt az angol germán nevet), 
ördögi düh adott erőt a karjának. Egyformán lépve mellet mellhez, 
derekat derékhoz, kezet kézhez, sort sorhoz szorosan mentek előre. 
Minden rohanáskor megiramodtak, minden ugrás és felegyene-
sedéskor puskával lőttek. Egy lépéssel se maradt el egy sem 
közíilök, se meg nem előzte társait, mindnyájan együttmenök, 
együttrobanók, összetartok. Oly gyorsan rohantak minden felől, 
hogy a kéz elvesztette a gyeplőt és a láb kimaradt a futásból 
(zi seir). Egy pillanatra sem állapodtak meg a rohamban. A tiszt 
vezényelt, a katona lött. Néha, mint a kígyó a földre lapultak, más-
kor meg, mint a gyík, a földön csúsztak. Néha görbén, máskor egye-
nesen ment, akár öreg akár fiatal volt a katona. Egyszer úgy mint 
az íjj, máskor meg mint a nyíl. Néha kígyómódra összegombolyodva, 
máskor mint a vár, bástyákat alkotva. Néha egymás után, mint a 
terhet hordó szamarak, máskor meg egy csomóban mentek hangyák 
módjára.»2) Mint látható, elég jó leírását adja a rajokban előnyo-
muló gyalogságnak. A másik oldalról a törökök, 'Otmán pasa serege, 
készen várta az oroszokat. «Erről az oldalról az engedelmes törökök 
az Urnák ügyében buzgólkodva saját verőkkel végezték az előirt 
mosakodást.» Az oroszok első rohamát diadalmasan vissza veri 
'Otmán pasa. A czár szemrehányásokat tesz katonáinak, hogy nem 
tudják bevenni Plevnát. «A czár egy napon a főhadiszállásra ment 
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sátrából és sorról sorra áttekintve egész seregét minden oldalról, 
így szólt: Mily kár, hogy ilyen nagy készülettel, ezekkel a kardok-
kal, nyilakkal, ezekkel a pánczélokkal és sisasokkal, ilyen karokkal 
és buzogányokkal nem tudtok semmire menni, Plevna nem sziklakő, 
nem Bisztűn hegye (czélzás a monda Ferbádjára, ki Sirin kedveért 
a Bistűn hegyet egymaga átfúrta, hogy egy tejfolyamnak szabad 
útja legyen a szép Sirin váráig); miért lógatjátok le tehát, mint a 
balta, a fejeteket? Ha az tűz, úgy ti víz vagytok. Rajta, oltsátok el 
azt a tüzet.» "Aziz ed-Din, az éposz szerzője, a Sah Námeh írójának 
szokása szerint a nap felkelésének rajzával kezdi csata-leírásait: 
«Mikor az a chinai uralkodó felütötte a fejét keletről és a világ 
meghódítására kibontotta zászlóját, nem maradtak meg akkor sem 
azok a feketék, sem az ő hirnökük (a csillagokat és a holdat látszik 
érteni ezzel a különös hasonlattal). Letörölték azt a ragyogó fekete 
színt az ég lapjáról. A két sereg összekeveredett, mint a sebes hegyi 
patak, úgy rontottak egymásra. Két tűztenger jött forrongásba. Két 
fekete felhő kezdett mennydörögni. A két hadsereg, a török meg az 
orosz, oly arányban állottak egymáshoz, mint a bolygók és az álló 
csillagok. (A keletiek csak hét bolygót, de számtalan álló csillagot 
ismernek, ezért hasonlítja a költő a törökök számát a bolygók, az 
oroszokét pedig az álló csillagokéhoz).»1) Ajczárnak aplevnai vere-
ség fölötti haragját és búsulását hamisítatlan keleti stílusban be-
széli el. «A czár a hegytetőről, mint a fényes nap, látcsővel kezében 
messziről nézte a barczot. Úgy figyelte meg az orosz és a török sze-
rencse csillagját, mint vizsgálódik a csillagász a csillagvizsgáló 
toronyból.» 2) Eleinte az oroszoknak látszott kedvezni a szerencse: 
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«Mikor meglátta, hogy a török hátrál ós hogy felülkerekedik az 
orosz sereg, örömében hol a czombjához verte a turbánját (destár), 
hol meg a lábaival tipegett-tapogott a földön. Azon az oldalon ágyú-
golyókat vetett a hadsereg, itt meg a czár dobta fel a sapkáját.» 
A czár öröme nem volt tartós: «Mikor látta a czár a hegytetőről, 
hogy vereséget szenvedett az oroszok serege, könyárt öntött bús 
szemeiből. Yér öntötte el a szívét, máját és a szemeit. Fátyolt borí-
tott arczára és úgy elsötétült a világ, mintha felhő födte volna be 
a napot. Bátran jött őzre vadászni, mit tudta ő hogy az oroszlánra 
vadászik. Halat fogni feszíté ki hálóját, mind hálója mind a hal 
kisiklott a kezéből. Rózsaszín arcza sáfrán-színt öltött magára, de 
azért nem nevetett az ajka.» A plevnai győzelem leírása után rövi-
den elbeszéli a város feladását és 'Otmán pasa találkozását az orosz 
czárral. A békét 'Otmán pasa közbenjárásának tulajdonítja. A béke-
kötéssel véget ér a kis éposz, mely egy egészen újkori eseményt 
hangzatos költői, néhol kissé tudákos nyelven ad elő. 

Érdekes jelenségek az újabbkori persa irodalomban azok a 
nők, kik leküzdve az akadályokat, a költészet mívelésével némi hír-
nevet szereztek magoknak. Számuk a modern persa irodalomban a 
többi költőkéhez képest elenyészőleg csekély. Dívánjaík nem'igen 
kerültek a nyilvánosság elé, így a legtöbbtől csak egy pár verset talá-
lunk feljegyezve. Mint általánosan tudva van, az iszlám, mely a nőt 
csak a férfi gyönyöre eszközének tekinti, sokkal jobban gátolja a női 
nem emancipációját és szellemi fejlődését mint a kereszténység. 
Renan jólmondja a zsidók történetét tárgyaló müvében, hogy a 
nagy sémi vallások, értve a zsidó vallást és az iszlámot, egyenesen 
csak a férfiak érdekét tartják szem előtt, és jóformán tekintetbe sem 
veszik a szópnemet. x) A kereszténység, mely az idők folyamán 
sokat vesztett sémi jellegéből, lassan lassan tért engedett a női 
nemnek. 

A régi keresztények, igaz, még a tisztátlan asszonyi állatról 
beszéltek, sőt a mi több, az orthodox oroszok török módra elzárva 
tartották nejeiket egész Nagy Péter trónraléptéig, de a monogamia, 

*) Ces grandes religions sé antiques organisées sont faites pour les 
honimes, non pour les femmes. L'ancien judaisme, l'ancien islamisme, ne 
faisent presque aucune place aux femmes. Histoire du peuple d'Israel. 
Paris 1891. III . köt. 123. 1. 
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mely a család központjává teszi a nőt, a mívelődés terjedésével 
mindinkább tágitja a nők jogait és munkakörét. Az egyenjogúság 
még nincs ugyan meg teljesen, de az mér csak idő kérdése. Egészen 
más a nő helyzete keleten, a régi moszlimek embernek sem tartot-
ták a nőt, sőt némelyek a lelket is meg akarták tagadni tőle; újabb 
időben a nők helyzete keleten is javult, de a soknejűség, mely a 
nőt rabszolgává degradálja, áthághatatlan akadálya minden hala-
dásnak ezen a téren. Iránban a nők szabadabban mozognak, a siita 
több szabadságot enged nejének, mint a többi mohammedán fele-
kezetek. De mind ez csak a férj szeszélyétől függ, kinek az elválás 
könnyűsége hatalmas fegyvert ád a kezébe. A magasabb rangú nő 
sokkal rosszabb helyzetben van, mint a középosztályhoz tartozó. 
Ha jó családból származva, házasság útján jutott is valamely nagyúr 
háremébe, nem sokkal több ott, mint a pénzen vett rabszolga. Míg 
minden moszlim lehetőleg arra törekszik, hogy tehetsége s érint 
tanítassa fiát, addig a leánygyermekek oktatására senki sem gon-
dol. Vadon, minden tanítás nélkül nö fel a legtöbb leány az ende-
runban. Az írás és olvasás, mely nem oly könnyű dolog keleten, 
mint nálunk, a legtöbb esetben örök titok marad előtte. A rabság, 
gyámkodás és féltékenység elnyomják a nőben az önbecsülést, 
mely minden erény alapja. A moszlim ember nem hisz hitvese eré-
nyében és azt tartja, hogy minden nö már természeténél fogva 
rosszra hajló. Természetes, hogy a megvetett nő, kinek fogalma 
sem lehet a jóról, nemesről, sokszor igazolja a róla táplált rossz 
elővéleményt. A történelem megmutatja, hogy elég megvetni egy 
népet vagy néposztályt, hogy az a megvetés, lealázás behatása alatt 
megvetetté, alávalóvá legyen. A moszlimek nem győznek eleget 
panaszkodni a nők alattomosságáról, hitszegéséröl, megbízhatat-
lanságáról és ármányosságáról, a híres persa eredetű arab mese-
gyűjtemény, az Ezer egy éj, tele van a nők gonoszságát illusztráló 
mesékkel. A legtöbb mohammedán költő el-el moralizál a nők rom-
lottságáról, de egyiknek sem jut eszébe annak okát kutatni. Ha az 
irodalmat tekintjük, sehol sem találunk a persáknál a női hűséget, 
erényt magasztaló költeményt. A síiták irodalmában hiába keresné 
valaki oly nemes megható rajzát a hitvesi odaadó hűségnek, mint 
azt az ó-ind Sávitrí és a híres Nala és Damayantiban szemlélhetjük. 
Egy olyan hü feleség, mint Sávitrí, ki a haláltól is visszaköveteli, 
kikönyörgi férjét, s ki a nő hivatását remekül kifejezi ebben a néhány 
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szóban: «A hová férjemet vezetik vagy a hová az maga megy, nekem 
is oda kell mennem, ez az örökké tartó kötelesség.» J). Egy Da-
mayanti, ki a királyi palotát férje kedveórt az őserdővel cseréli fel, 
moszlim ember előtt képtelen, valószínűtlen jellem. A soknejű-
ség, mely a családi életet, annak bensőségét, bizalmasságát elvéve, 
tönkre tette, hitvesi méltóságától megfosztva, ágyassá alacsonyította 
le a nőt. A család egészen más a Mohammed hitét követő népeknél, 
mint nálunk. Nem az atya, anya és a gyermekei közötti kapocs az, 
hanem a közös eredetű törzsé, mely utóbbi különösen a nomád és 
a török eredetű népeknél máig is megőrizte sok helyen régi jelen-
tőségét. 

A kedvezőtlen viszonyok mellett is, minden korban voltak az 
iszlámot valló népek közt nők, kik túltéve magokat az előítéleteken, 
mint írónők babérokat szereztek. A régi araboknál már Moham-
med idejében voltak egyes költőnők. A jelenkorban is van Egyip-
tomban néhány nem közönséges tehetségű írónő. Törökországban 
a magyar eredetű 'Otmán pasa leánya, a ritka szépségű Nigár 
Hanim, számot tesz az oszmanli költők közt. Persiában, mint már 
fölhoztuk, kevés írónő van. Igazi költői tehetség nincs köztük, és 
csak mint különösségek érdemelnek említést. Többnyire a maga-
sabb rangú főúri osztályból valók, kik a közönséges nőknél jobb 
nevelésben részesülvén, a háremi élet unalmainak elűzésére ver-
selnek. Költeményeik a régi kaptafára vannak húzva ós mint más 
modern persa költőknél láttuk, alig van verseikben valami egyéni. 
Műveiket olvasva, nehéz lenne azokból következtetni szerzőik 
nemére. Valami gyöngéd nőiest, mi elárulná a Bzép nemből szár-
mazó szerzőt, hiába keresünk költeményeikben. Több-kevesebb 
sikerrel, mint férfi collegáik, a régi nagy mestereket utánozzák, ha 
kevesebb arab szóval élnek müveikben, az csak onnan vau, hogy 
nem igen értik a próféta nyelvét. A szerelmet és a vallást, a mo-
hammedán költők ezt a két szokásos tárgyát, mely a nagyok dicsőí-
tése mellett kiapadhatatlan forrása a keleti múzsának, éneklik meg 
a hagyományos modorban. Ha van is náluk igazi érzés, az a fel-
ismerhetetlenségig el van födve a közhelyekké vált frázisok álarcza 

') Yatra mé niyaté bhartá, svayarn vá yatra gaccliati 
Mayá ca tatra gantavyam; esha dharmah sanátanali. 

SAvitrí ed. Kellner 1888. 186. 1. 
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alatt. Néha a nagyúrhoz, a kinek háremjében élnek, intéznek epedő 
szerelmi verseket. Könnyen elgondolhatni, hogy micsoda érze-
lem lehet az, mit egy világtól elzárt szép fiatal nő táplál elaggott 
ura iránt, kinek kegyéért egész tuczat vetélytársnővel kell verseng-
nie. Sok epedő versen meglátszik, hogy az csak hideg számítás 
müve. Nem a férj becses személye, hanem a kegyencz nőre váró 
anyagi előnyök képezik az Eris almát, a miért a háremhölgyek 
egymással versenyeznek. Igen jól tudják, hogy'az a nő, a ki nem 
volt szerencsés magára vonni a nagyúr figyelmét, többi társnőitől 
megvetve, mily nyomorúságos életet ól. Még a mindennapi kenyér 
is csak szűken jár ki neki.1) Az eunuchok durván bánnak vele, 
társnői mint szolgálót használják és niDcs a kinek elmondja pana-
szát. Az irigyelt kegyencznö, mint hatalmas szultana, sokszor az 
államügyekre is döntő befolyást gyakorol. Mindenki hízeleg, bókol 
neki, minden nő csak az ő kegyét keresi. Csak az a kár, hogy 
uralma pünkösdi királyság, mely a mily gyorsan támadt, ép oly 
váratlanul enyészik el. Egy újabb, fényesebb csillagtól elhomályo-
sítva, a sötétségbe merül a kevésbbé ragyogó háremcsillag. 

A szerelmen kívül a vallásos irány is képviselve van a női 
költők sorában. A mohammedán vallás, a szép nemet háttérbe szo-
rító, elnyomó tanai mellett is, számos női kebelben tudta lángra 
lobbantani a nőkkel velők született vallásos érzést. Ismeretes, hogy 
a mohammedánoknál a szent férfiak mellett szent nők is vannak 
szép számmal. A háremek nyomasztó árulással, titkos bűnnel, 
ármánynyal telített légköre, nem igen alkalmas a vallásosság fej-
lődésére és megerősödésére. A vetélytársnők semmiféle eszköztől 
vissza nem rettenő vetélkedése, az irigység és a vele járó gyűlölet, 
a báremi élet ezen mindennapi jelenségeinek látása nem hathat 
nemesítőleg a kedélyre. Az enderúnban nincs családi élet, az anya 
csak eszköznek tekinti gyermekét, ki megszerzi számára urának 
jóindulatát. Nem ritkán minden lelkiismeretfurdalás nélkül meg-
mérgezi vetélytársnője gyermekét, hogy az elveszítse a nagyúr ke-

fi Sven Hedin Genom Porsien Mesopotamien och Kaukasien. Stock-
holm 1887, 114. 1., hol, valószínűleg a sah udvari fogorvosa dr. Hybennet 
közlései után, élénk színekkel rajzolja a mostani persa sah nejeinek nyo-
morúságos életét. 
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gyét, s nem is gondol arra, hogy az annak a férfinak a gyer-
meke, kinek hajlandóságáért ö küzd. 

Ilyen, az erkölcsiségre és vallásosságra kedvezőtlen viszonyok 
mellett is, akad elég nő, ki még a háremben is buzgó moszlim tud „ 
lenni. A legmagasabb rangú nők, még a herczegnők közt is, van 
olyan, a ki a legbuzgóbh férfiakon is túl tesz vallásosságban. Ily vak-
buzgó nő volt Feth 'ali sah egyik leánya, Zobeideh Hanum. Tanítója 
ós lelki vezetője, Mirza 'Ali Neki, nem győzte eléggé magasztalni ta-
nítványa vallásosságát. A herczegnőnek egész életo vallásos könyvek 
olvasása ós ájtatossági gyakorlatokban telt el. Mekkába zarándo-
kolt és a híresebb imámzádekat többször fölkereste. Tizszer meg-
tette a zarándok utat Meshedbe. Óriási összegeket adott ki jóté-
konysági czélokra, mecsetek és karaván szerájok jókarban tartá-
sára. Soha sem fordult betegségében orvoshoz, hanem azokat az 
imákat és más ájtatossági gyakorlatokat végezte el, melyeket taní-
tójától tanult és saját belátása szerint megtoldotta azokat böjttel 
és más vezeklésekkel. Edud ed-Daúlet szerint Feth 'ali leányai 
között nem volt nálánál vallásosabb, és senki sem tudta magát úgy 
függetleníteni a földi vágyaktól, mint ő.1) Jótékonysága, ember-
szeretete nem ismert határt, minden rendelkezhető pénzét ala-
mizsna-adásra és más jótékony czélokra fordította. Hogy mennyire 
ment a zarándok (hágijeh) herczegnő jószívűsége, arra jellemző 
adomát beszél el Ihtisám el Mulk, ki akkoriban Hamadan kor-
mányzója volt és egyik zarándokútjában elkísérte a vallásos her-
czegnőt. «Meshedbe együtt utaztam a herczegnővel, így kezdi 
elbeszélését Ilitisám el Mulk, rendkívül nagy forróság uralkodott, a 
karavánból a nagy melegtől két szegény zarándok rosszúl lett. 
Nálam készletben az utazásra jég volt. A herczegnő ezt megtudva, 
jégért küldött a betegek számára. Kérésére adtam egy pár darabot 
a jégből. Másnap, mikor megint jeget kért, azt feleltem neki, hogy 
a jég magamnak is szükséges ebben a nagy melegben. Újra el-
küldte hozzám szolgáját a herczegnő, azzal az izenettel, hogy a 
jégre nálamnál nagyobb szükségük van a szegény betegeknek, és 
holnap úgy is annyi jegem lesz, a mennyi csak kell. A herczegnő 

') La. ^yjl y L^S^ yÄkx cylsli». ^LcjoyaO |»L»j' ^jLoo 
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jövendölésén és nagy emberszeretetén elcsodálkozva, összes jeg-
készletemet elküldtem neki. Másnap Sebzvár kormányzója, Neir 
ed-Daűlet, üdvözletemre jöve, nagy mennyiségű jeget hozott magá-
val ajándékba. Meshedben egy más alkalommal egy zacskó do-
hányt küldtem ajándékba a herczegnőnek, mert láttam, hogy 
elfogyott dohánykészlete. Harmad napra legnagyobb meglepeté-
semre Asaf ed-Daúlet három zsák dohányt küldött nekem aján-
dékba».1) A szentéletti herczegnőnek, úgy látszik, jövendömondó-
ságot is akarnak tulajdonítani tisztelői. Zobeldeh Hanűm egész 
diván ghazelt írt össze. Verseiben, melyek magától értbetőleg több-
nyire mind vallásos tárgyúak, nincs semmi eredetiség. Egyikben a 
hagyományos modorban beszél a borról és a csapiárosról, a vallá-
sos mámort írva le a bevett hasonlattal: «Hej csapláros, ide abból 
a borból két három palaczkkal. Hadd mondjak a bensőmet hevitő 
tűztől részeg módra két bárom verset. Azt akarom én, hogy ebben 
a mámorban magamról is megfeledkezzem. Hogy kívüled (t. i. az 
Istenen kívül) ne maradjon nálam sem rokon sem idegen.» Elég 
világosan kifejezi a tant az önzés leküzdése általi egyesülésről az 
isteni lénynyel a következőben: «Jól mondták a szív fülébe, 
ha szerelmes vagy, légy bolond. Ha vele (t. i. az Istennel) egye-
sülni akarsz, magadnak is idegen légy. Ha igazán szereted őt, meg 
kell égetned magadat. Szerelmének lángjában lepke légy, pillangó 
légy. Minden beavatott szívében ebből a borból vannak borházak 
(t. i. bortartók). Oh szívem, ha azt akarod, hogy Istent ismerő légy, 
borház légy, borház légy.» 2) Egy epekedő szerelmes versében a 
gyertyához hasonlítja magát: «Az elválás éjjelén úgy olvadok, mint 
a gyertya. A találkozáskor úgy feltartom fejemet, mint a gyertya. 
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Utadon álldogálok, arra várva, hogyha eljösz, eljátsszam a szívemet. 
Távolléted alatt az elválás tüzétől hol égek, hol meg úgy teszek, 
mint a gyertya.» Az említett Zobeidehén kívül még több leánya 
örökölte atyjok költői tehetségét. Ezek közül megemlitést érdemel 
Tffet Hanum, ki Husejn 'Ali herczegnek a Fársz tartomány kor-
mányzójának volt a nővére. Szerette a vallásos elmélkedéseket és a 
költészetet. Meglehetős jó nevelésben részesülvén, némi csillagjós-
lási és csillagászati ismeretein kívül az arab nyelv elemeiben is jár-
tas volt. *) A szép nest'alik és a nehéz sikesteh írást egyforma köny-
nyüséggel tudta elolvasni. A régi nagy költők müveit kedvvel for-
gatta éB a nagy mystikus Gelál ed-Din müveinek nagy részét elol-
vasta. Szorgalmasan verselt, de versei nem haladják meg a negyed-
rendű persa költőcskék színvonalát: «Semmim sincs, mi állandóbb 
volna szerelmemnél. Sohase telik be a szív a szerelem emlékével. 
A szomjazóknak nincs élvezetük víz nélkül. A fáradtakra nézve 
nincs pihenés, csak az álomban. A vízbefulónak nem kell a partnál 
egyéb. Télen jut a tavasz az embereknek eszébe. Mindennek van ta-
vasza a világon. A szerelem a szerelmesek tavasza.»2) Az előbbinél 
kevésbbé mívelt de azért persa nőnek elég tanult volt Feth ali sah-
nak egy másik leánya, Tsmet nevű, ki 'Ali Mirzának, ki Daúletsah 
néven ismeretes volt, az édes testvére (h'áher sulbí ve batni). A neshi 
írást igen szépen tudta írni és elég olvasottsággal bírt a persa iro-
dalomban. Verseit, melyek tudtunkkal külön dívánban nincsenek 
összegyűjtve, a régi modorban írta. Egyik fivérének halálára ezt 
az elegiát írta: «Mi dolog ez, te igazságtalan ég, hogy egy pillanatig 
se nyugszik a bosszúd. Nincs egyéb boltodban a zsarnokoskodás-
nál. Nincs bosszúnál egyebed a zsákodban. Nem akarod te, hogy a 
hold ragyogjon az égen. Nem tűrheted te, hogy világítson, süssön 
a nap. Úgy sírjon a lelked, mint az enyém. Úgy jajgass mindig, 
mint én.» Feth'ali nejei közül, kik a költészettel foglalkoztak, leg-
nevezetesebb volt Táús Hanúm (páva-úrnő). Rendkívüli szépségével 
ós eszességével egészen hatalmába tudta keríteni a sokat szerető 

J) i a i iJúilo —̂JJX î JLOJGLOJ ouj í í j p^SLj |»Jx y 
II. köt. 185. 1. cjl^uá» Ljl «A» h aJúuAlw . ^júüjú—vJ 

2) Vámbéry ugyanezt a verset közli, de más bekezdéssel és nyolcz 
verssorral megtoldva Mahmúd Kagar után Aus dem Geistes Leben Pers. 
Frauen. Zeitschrift der D. M. G. 45. köt. 410. 1. 
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uralkodót. A sah ötszáz neje közül egynek sem volt olyan fényes 
udvara, mint ő neki. A herczegek és a vezírek törték magukat ke-
gyeiért. Minden évben újév napján nagy vendégséget adott, melyre 
az összes vérbeli berezegek, herczegnők és a sahhal együtt az egész 
minisztérium hivatalosak voltak. Az ünnepélyességek körülbelül 
két hétig tartottak. Minden részvevőnek rangjához illő ellátásáról 
gondoskodva volt. Elváláskor kiki állásának megfelelő ajándékot 
kapott.1) Táűs Hanűm nem lakott a háremben a többi nőkkel, ha-
nem a sah egy külön palotát építtetett számára, hol szolganőivel és 
eunuchjaival fejedelmi fényben élt. A sah nejei között nagy vagyo-
náról volt híres, mely nem csupán drága ruhákból és kincseket érő 
ékszerekből, hanem a szokástól eltérőleg fekvő vagyonból is állott. 
Feth'ali az állami kincstárból óriási összegeket pazarolt kedvencz 
nejére, csak konyha-szükségletek, zöldségek czíme alatt ezer tománt 
kapott havonként,2) ebből az egy adatból el lehet képzelni, hogy 
mennyit költöttek erre a persa Pompadour-ra. A sah, ki úgyszól-
ván imádta kedvencz háremhölgyét, a «Birodalom koronája» (Tág 
ed-Daűlet) hangzatos névvel tüntette ki, és számtalan szerelmes 
epedő gbazelt és kaszidét intézett hozzá. Mirza 'Ali Hán Nizám 
ed-Daűlat, ki Feth'ali egyik leányát, Sems ed-Daűlet-et, bírta nőül, 
egészen elámult, mikor Tag ed-Daűlet (az az Táűs Hanűm) mesés 
pompájú termeit és pazar fénynyel bútorozott szobáit meglátta; 
saját kifejezése szerint «zavarba jöttem és elbámultam». Mabműd 
herczeg, ki maga is költő volt, dicséretekkel halmozza el Tág ed-
Daűlet-et, mint költőt és alig tud elég pompás szavakat találni a 
hatalmas szultána méltóságának leírására. «Bangjának hangos 
szava megsiketítette a Jupiter és a Venus csillag fülét. Méltóságá-
nak zajos pompája a szégyen függönye mögé ülteti le a napot.» s) 

l) Tárili Edudi 11. 1. 
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A hatalmas szultána versei nem állják ki a kritikát, mert nincs ben-
nök egy mákszemnyi eredetiség. A régi megszokott modorban ír 
az elcsépelt, agyonénekelt, újra meg újra feldolgozott tárgyról, a 
boldogtalan szerelemről. «A szél nem képes hozzád eljutni, hogyan 
vihetné tehát el neked az én izeneíemet. Meddig hitegessem még 
nyugalomra intve szívemet. Az én szegény szívem nem tud nyu-
godni.» Feth'alí iránti szerelmének ad kifejezést a következőben: 
«Az a madár, melyet a te hálód megfogott, nem jut annak többé a 
rózsaliget az eszébe.» A magasrangú, előkelő nőkön kívül még a 
középosztályból is vannak költőnők Iránban, de ezeknek müvei 
nem igen kerülnek a nyilvánosság elé. Csak egyetlen, Sáhbáz Ha-
nűm nevűről, van tudomásunk, ki elég tűrhetően sikerült elegiákat 
(mertijeh) írt. A szépnem még ez ideig, mint láttuk, igen szerény 
helyet foglal el a persa irodalomban és egyetlenegy tehetségesebb 
írónőt sem tud felmutatni. 

t a r t a l o m . 

Bevezetés. 
Általános jellemzése az új persa irodalomnak és nyelvnek, tekin-

tettel a mívelődési viszonyokra . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1— 11 
Az irodalmi nyelvújítás szükségessége és az arra irányzott neve-

zetesebb kísérletek. — Gelál ed-Dín berezeg ódonirályú tör-
ténelme és Fetb 'all Aliond Zádeh török színdarabjainak persa 
átdolgozása Mirza Ga'fartól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11— 21 

A régibb ós újabb persa irodalom történelmi tárgyalásának hiá-
nyos volta . . . . . . 22— 23 

A tanulmányokban felhasznált persa irodalomtörténeti művek 
(tedkereh) ismertetése . . . . . . . . . . . . 23— 25 

A modern persa költő helyzete az iráni társadalomban és az új 
persa költészet tárgya és iránya 25— 29 

Lantos költészet. 
Ka'aDi a leghíresebb jelenkori persa költő . . . 29— 48 
Serus a nagy panegyrista . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . 55— 68 
Viljál a ghazel és mesznevi terén jó nevű költő . . . . . . . . . . . . 98—107 
Sipihr költő és világkrónika író . . . . . . . . . 120—124 
Vekár a költő Visál idősebb fia . . . 137—139 
Taúhid az előbbi testvére 139—141 
'Andalib az époszíró Sebáí fia 141—142 
Hugisteh . . . . . . . . . . . . . . . 142—143 
Sám Mirza rögtönzeteiről nevezetes udvari költő 143—146 
Siháb a költők koronája 149—150 
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Lap 
Mirza Mehdi . . . 150—151 
Mirza 'Abdul Muttalib az arabul is verselő . . . . . . 151—152 

Gúnyversek. 
Jagmá Gendeki 48— 55 

Époszi költészet. 
Sebái Kasani az «Ur könyvének» szerzője . . . 68— S3 
Sáfi éposziró . . . . . . . . . - 91— 97 
Aziz ed-Din az orosz-török háború megéneklője 171—178 

Vallásos költészet. 
Nesát Fetli 'ali sah külügyminisztere 83— 88 
Furug ed-Din persául és arabul író 88— 91 
Migmer . . . - . . . 97— 98 
Rida Kuli Hán a jeles irodalomtörtónetiró és nyelvész 107—120 
Bismil Sirázi . . . - . . . 124—125 
Núr 'Ali sah és költeménye a »Paradicsom kertje» . . . . . . 125—127 
Kutb ed-Din a hit sarka 127—128 
Husejn Kazvini 128—131 
Galib 131—132 
Muzfir az új persa Rumi — 132—135 
Sáki - — 136—137 

Orvos költők. 
Nádiri 135—136 
Hekim el Memálik 146—149 

Előkelő költők. 
Ihtisám el Mulk 162—166 
Neváb válá Mir Ah or a főlovászmester . . . 166—168 
Mirza Esger - 168—169 
Debir el Mulk 169—170 
Edib - - - 170—171 

Fejedelmi írók. 

Fetb 'ali sah - 152—157 
Nasr ed-Din a mostani persa uralkodó 157—161 

Írónők. 
Az írónőkről keleten és Persiában . . . 179—183 
Zobeideh Hanüm vallásos irányú költőnő 183—185 
'Iffet Hanüm 185 
'Ismét Hanüm - 185 
Taús Hanum a persa Pompadour — — — — — 180 
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A perzsa népdal. 
(Olvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1899. január 2-án tartott 

ülésében.) 

A keleti népköltészet csak újabb időben lett kutatás tárgya 
Európában. Eleinte a nyelven és a szépirodalmon kívül csak a 
keleti történelem és tudományos irodalom vonta magára a nyugoti 
orientalisták figyelmét. 

Hogy oly későn tudott magának polgárjogot szerezni a keleti 
folk-lore, azon nincs mit csodálkoznunk. 

Az első keleti nyelvészetnek elég gondot adott az óriási ter-
jedelmű irodalmak s a többé-kevésbbé nehéz nyelvek áttanulmá-
nyozása. A népköltészet megismerésére nem igen maradt idejök. 
Csak igen kevesen birták annyira a keleti nyelveket gyakorlatilag, 
hogy a köznéppel nehézség nélkül tudtak volna érintkezni. 

Leginkább a miveltebb osztályokkal jöttek, össze ezek pedig 
tudni sem akartak a tudatlan nép együgyű dalairól és dajkameséi-
ről. Az iskolázott s magasabb miveltségre igényt tartó perzsa, 
hindu, török vagy arab ember ugyanis legmélyebb megvetéssel 
tekint a köznép bárdolatlan művészi cziczomát nélkülöző költői 
termékeire.*) Az ő szemében minél több commentárra szoruló 
valamely költemény annál szebb és becsesebb. A perzsa ezért 
tartja oly szépnek Khakánit a hindu, Nászikhet, a török az arabos, 
perzsás nehezen érthető tudákos irályú műveket. A világért sem 
vallaná be a tanult s valamire való keleti ember, hogy ezt vagy 
azt a népdalt tudja. 

*) A török népnek a csak valamennyire is iskolázottja, í rni olvasni 
tudója, lenézi e szerinte nem férfiúi észhez szóló dolgokat egyrészt naiv 
tartalmánál, de főleg a nyelv kaba (durva) voltánál fogva 

Kuno» I- Oszmán török népköltési (ji/irjtemény. XI,III . 1. 
AKAI». ÉRT. A NYELV- ÉS 8 Z É F T V D . KÖRÉBŐL. XVII . K Ö T . •'». RZ. 
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Ugy tekinti ő a népköltészetet, mint az egyes szójárásokat. 
A perzsa ember például szégyenli anyanyelvét, ha az az irodalmi 
idiomától eltérő dialectus. 

A jeles orosz-perzsa nyelvész Zsukovszkij szerint a legtöbb 
iráni isten csapásának tekinti honi szójárását. Egy kohrudi lakos 
így jellemzi saját szülőföldének tájbeszédét egy Sza'dinak tulajdo-
nított mondással: «az igazi nyelv az arab, a török tudomány, a 
perzsa czukor és a mi nyelvünk (t. i. a kohrudi szójárás), crepitus 
podicis asini.»1) 

Borzasztó nehéz ez okból valamit megtudni a különféle szó-
járásokról Perzsiában. Sok helyen még magok a parasztok is szé-
gyenlik, hogy az idegen megismerje falujok tájbeszédét. Lealázó 
dolognak tartják a műveletlen dialectusukat s csak akkor közléke-
nyebbek, ha régi perzsának vélik honi nyelvöket. 

Browne egyik perzsa levelezőjének igen jellemző nyilatko-
zata szerint hót elefántnak ereje kívántatik ahhoz, hogy az ember 
valamit megtudjon a perzsa dialectusokról Perzsiában.2) 

Daczára Berésine, Dorn, Zsukovszkij és mások fáradozásai-
nak, még az iráni nyelvjárások osztályozását sem kísérelheti meg 
senki a tudomány mai állapotában. 

A legtöbb perzsa nyelvjárás még kutatóra vár. Bövid szöve-
gek és nyelvanyag gyűjtése most a főfeladat, mely a dialectusok-
kul foglalkozó iráni nyelvészre hárul.8) 

A szójárások behatóbb ismerete nélkül a perzsa folk-lore 
mívelése rendkívül nehéz. Legfeljebb a perzsa köznyelven, melyet 
többé-kevésbbé mindenütt beszélnek Iránban, szóló a népdalokat 
vonhatja az európai kutató tanulmány körébe. 

ó Szmotrit na szvoj «krivoj» jazyk bolisinsztvo kak na Bozsije 
nakazanio. 'lak kohrudec kliarakteriz.oval mjesztnij dialekt szljedujusesimi 
szlovami pripjiszyvaja jikh Sejkhu Sza'di «Lefz lefz i 'erek eszt turki 
huner eszt fárszl seker eszt ve Zehán i má yúz kün-i kher eszt. 

Zsnkorszlnj Material»). (Szent Pétervár 1SS8) XIII. t. 
-) Believe me when I tell yott, that it cost me nearly a year's 

work to prove and verify these few sheets, for to obtain from Persia in-
formation of these sort needs the strength of seven elephants Browne 
Notes 101 the Poetry of the Persian Dialects. Journal of the Royal Asiatic 
Society 1805. 774. 1. 

") Saleniann. Zmnjetki Vosztocsnija (Szent Pétervár 1S95) 320. 1.) 
112 
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Teheráni tartózkodásom alatt 1889—90-ben feljegyzett 
népdalgyűjtemény szolgál a jelen értekezés alapjául. Egy néhány 
belőlök Zsukovszkij 1883-ban megjelent munkájában1) is meg van, 
de nagyobb részök most lát először napvilágot. 

Úgy alakjuk, mint tartalmukra nézve, igen nagy az egyes 
népdalok közt a különféleség. Némelyik egészen népies, úgyszól-
ván pórias, a másik csaknem szépirodalmi színvonalú. A legtöbb 
népdalszerző túlteszi magát a hosszú és rövid szótagokon alapuló 
mértéken s csak a szótagok számát, tekintet nélkül azok hosszú 
vagy rövid voltára, tartja szem előtt. 

Igen gyakori népdalforma a négysoros vers, mely az Avesz-
tából jól ismert Szpentamanjunak a modern megfelelője.2) Azt az 
egyszerűségében megható mélabús érzést, mely a hindu népdalok-
nak olyan sajátos bájt kölcsönöz, hiába keresnők a perzsa nép-
dalokban. 

Lehet-e hatást egyszerűbb eszközökkel elérni, mint a követ-
kező hindu dalban? «Aranyt keresni ment el kedvesem és üres 
lett otthonom. Nem talált aranyat s nem tért vissza és ezüst lett 
a hajam.»3). 

Inkább a török népdalokhoz hasonlítanak az iráni népies 
költészet virágai. 

Sajátságos, bár nem egyedül álló jelenség a perzsa népkölté-
szetben, hogy egyes népszerű költeményeket népdallá alakí-
tanak. 

Sza'di divánjából van véve a következő népdal, melyben csak 
a bekezdés uj. «Legyek a te áldott lényed áldozata. Ez a nemes 
levél azoktól az ujjaktól ered. S abból a szájból való ez az édes 
tudósítás. A jó barát közeléből jött ez az ambraillat. Mintha a 
küldöncz khoteni gazella volna, melynek mosusz tartója van. Fel-

b Materiály dija iziicsenija perszidszkikh Narjecsij (Szent Pétervár 
18SS). 

") Noch heutigen Tages sind bei den meisten iranischen Stammen 
derartige Vierzeilen im Volksmunde gebräuchlich. Sie werden aber nicht 
nach der quantität gemessen, sondern nach der Silbenznhl (4+7 die alte 
avestische Spentamanju Strophe) und dürfen die Reimstellung aa, (5(5 
haben. Salemann u. Shukocski Persische Grammatik. (Berl. 1889) 101. 1. 

s) Soná léue pi gaye aar sűná bogáré (ley 
Somi mihi ná pi phire aur rupá hogáye key. 

113 
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szakítottam a levélről a pecsétet. Te azt mondanád rózsavíztartó 
feje az.1)» 

Háfiz a perzsa költészet lyrikusa számos népdalban él: «Oh, 
te távollevő, az Istenre bízlak téged. Megégeted lelkemet és én jó-
barátnak tartalak. A meddig csak halotti lepel nem takar engem 
a föld alatt. 

Ne hidd el, hogy lemondok én te rólad. Ha a babyloni Hárut-
lioz kell is mennem. Százféle varázslatot csinálok, hogy vissza-
hozhassalak. Te utánad menve, könnyű nekem ezer pusztaságot 
bejárnom. Ha ellenkezőkép cselekednék, lelkem, sose jussak én el 
te hozzád.2)» 

Két sor kihagyásával és egy betoldással megegyez Haliz szö-
vegével.3) 

1) Gorbánet vedsftd mubáreket sevem 
In khete serif ez űn bénán oszt 
Yin nogle hedisz ez űn delián eszt 
In bűje 'ebir ez száhote jár mehrebän eszt 
Kaszed meger älmje Klinten bűd 
Kes níifeje innsk der inijftn eszt 
.\[olir ez szere náme bergiriftem 

Gűi ke szere golábdán eszt. 
A sorrend megzavarásával híven adja Sza'di költeményét. 

In kliet i serif ez an bénán eszt 
V'in nakl i hedis« ez ím debán eszt 
In bűi 'ebir í ásnál 
Ez száhet i jár mibribán oszt. 
Muhr ez szer-i nánieli ber giriftem 
Gíű kill szer-i gulábdán eszt 
Kásáid meger áhűi K boten bűd 
Kis náfeb-i musk der miján eszt. 

Kuli Íját (Teherán 1260). 
-) Ej ghájeb ez nezer bekhodá mi szipáremet. 

Dsánem beszukhtijo ft bedel dűszt dáremet. 
Tá dámén i kefen nekesem zir pál kliák. 
Häver mekun ki doszt ze dámén bedáremet 
Ger bájedem suden szúje llárftte bábuli 
Szed gnno száberi bekunem tá bijáremet 
Hez&r liádije szebleszt bá vedsftdo to reiten 
Eger kliiláf kunéin dsáne men bé szűje tobásem. 

"l Ej ghá'ib ez nezer bekhudá mi szipáremet 
Dsánem beszukhti u bedil dűszt dáremet 

114 
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Minucsehri-től származik a következő népdal: «Keljetek fel 
és hozzatok téli ruhát, mert őszi idény van. Híves szél lengedez 
Iíharezm felől. Az a szőlőlevél, mely a szőlővesszőn van. Azt 
mondanád, hogy olyan mint a festő inge. 

A földmíves bámulatában az ujja hegyét harapdálja. Hogy a 
kertben és a virányon nem maradt sem rózsa, sem rózsa ágyás.»1) 

Manszúr Halláds-nak, a híres szufinak tulajdonított divánból 
lett népdallá egy szenvedélyes szerelmi vers. «Illik, hogya világ fölé 
emeljem a zászlómat. Mert azóta, hog}' a te szolgáló leányod 
vagyok, királyok királya vagyok. 

Jól érzem én magamat, szenvedélyes szerelmed tüzében. 
Szalamander vagyok és ez a tűz az én szívem kívánsága. Jóllehet 
magánkívüli állapotba jutottam és Lejla lettem, ezer köszönet. 
Mert az én Medsnúnom jóindulatáról tudomással birok. 

Mint ajtófélfa állok a küszöbödön. Ha a főhelyre nem bocsá-
tasz engem. Nem hagyom én el a te szolgálatodat, mert a te 
náladnál szolgálóskodásomból ered minden boldogságom, szeren-
csém és méltóságom.»2) 

Tá dámene kefen ne kesém zíre päje khák 
Häver mekun kih deszt zi dámén bidáremet. 
Mihráb i fibrüán binuiná tá szabi- gehí. 
I teszt i du'á ber iXrem ú der gerdou áreinet 
Ger bájedem síiden szüi Hárűt bábul! 
Szed gűneli dsádúí bikiniéin tá biäremet. 

Die Lieder des Hcißs ed. Brockhaus (Lipcse 1863l II. 83. 
') Kliizld o kliez arid ke bengdme ldiezAn eszt 

Bfid-e khunuk ez dsánebe Khárezm vezán oszt 
On berge rezän eszt ke ber säkb-e rezän eszt 
Gúi bemescel pirlien-e renge rezän eszt 
Helikon bete'edsúb szere engnst gezún oszt 
Kender cseincn o bilgli ne gol mond-o ne golzár. 
Khizid ű kliezz arid kill ejjám i khizán e.szt. 
Bád i khunnk ez dsáneb i K'haárezm vezáneszt. 
An berg i rezáneszt kih ber sákli i rezän eszt. 
Gill bcniiszl piralien i rongrezáneszt 
DihkAn bite'edsub szer i engust gezán eszt 
Kánder csemen ú bágli neli gul mánd u ne gulnár. 

Menoiitchehri Poéte person du 11-éme siécle de notre ére par A. de 
Biberstein Kasimirski (Párig 1886) 151. I. 

3) Szezed ke ber szere 'áléin 'elem ber efrázem 
Kez on Zemán ke kenize to em sáliensáliem 
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A bombay-i kiadás szövege és a népdal között az a legnagyobb 
különbség, hogy a kenize szót téve a ghulám szó helyett, nőnek 
adja szájába a szenvedélyes szerelmi vallomást és elhagyja a be-
kezdést. 

Tű pádisáh ve men ez bendegún i dergáhem. 
Bigliair i tű zi tű csízi diger nemlkh' áhem. 
Szezed kih ber szer-i 'álem 'elem ber efi'ázem 
Kiz án zemán ki ghulám-i tft em sahinsáhem. 
Beszűz i ätis i szeúdái tű hem! százéin. 
Szemenderem men vin ätis eszt dilkh'áhem. 
Egercsili bikhűd ű medsnűn sudem hezárán sukr. 
Kih ez letáfet i Lella-i leli' is ágáhem 
Ber ásztán i tű csűn rásztán mukím serem. 
Eger beszadr dselálet nemidilü ráhem 
Zi khidmet nerevem zánkili ez gliulámi túszt 
Heme Szé'ádet u ikbál ű menszeb ú dsáhem. 
Bepís i kh'is bikh'ání seb! Husszejnirá 
Begns i tű csu reszed nále-i szahrgáliem. 

Huazejn Manxzüv Halláih Díván (Bombay 1305,1 73. I. 

Igen sajátságos módon használja fel egy népdalénekes 
Gulisztán egyik verses meséjét, vele semmi összefüggésben sem 
levő refrainnel toldva meg azt. «Hallottam, hogy egy nagy ember 
egy juhot a farkas torkából és körmei közül kiszabadított. Akarom, 
te légy a hold. Ej idején torkához dörzsölte a kardot. Panaszra 
feljajdult e miatt a bárány lelke. 

Azt akarom, te légy az én holdam. Az én holdam te légy. 
Úgy akarom, hogy te légy az én királyom, királyom. Te a farkas 
körmei közül kiragadtál. Végül megtudtam, hogy te voltál az én 
igazi farkasom. Azt akarom, te légy az én holdam, holdam. Kívá-
nom hogy te légy az én királyom, királyom.»1) 

Beszűze ätes-e szeudáje to hem! szüzein 
Szemenderem men o ín átes eszt delkháhem 
Egerese bí khod o Eejli sudem hezáron sokr 
Ke ez letüfete Medsnfine kh'is agáheni 
Eger beszedre dselálet ne mi dehi ráhem 
Ze khidmetet ne revem zunke ez kenizeje tószt 
Heme szo'adet o ekbál menszeb o dsáhem. 

') Senidcm goszfendirá buzurgi 
Behánid ez delián o cseng gorgi 
Mi kháhem máli to bási 
Sebángeli tigli ber halkes bimálid 

I 16 
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Egy másik népdalba, mely egy kissé frivol, beletoldták 'Omer 
Ivhejjám egyik négysorosának két versét. «Elraboltad szívemet és 
nem törődtél velem. Miért engedtél át engem a vetélytársnak ? 

Tavasszal egy huri természetű szépséggel 
Ha van egy korsó bor a vetés szólén. 
Mi a hűséget keressük ne zsarnokoskodj, 
Milyen jó tavaszkor bort inni !l) 

(Az utolsó sorokat frivolitásuk miatt nem fordítom). 
A mi a népdalok nyelvezetét illeti, arra nézve igen nagy 

közöttük az eltérés. Vannak egészen a mívelt körök társalgási nyel-
vét feltüntetők. Mások meg a pór nép kiejtését tükrözik vissza. 

Reván-e goszfend ez vej binálid 
Mi kli'áhem, máhe men to bíisi 
Mi kh'áhem sáh-e men to bási 
To ez csengáli gorgem der rubúdi 
Bedidem 'akibet gorgem to búdi 
Ml kháhem máli-e men, máh-e men to bási 
Mi kb'áhem sáh-e men, sáli-e men to bási. 
Senidem gúszfendírá buzurgi 
Reliánid ez dohán ű deszt i gurgl 
Sebángeli kárd ber lialkes bimálid 
Reván i gúszfend ez vej binálid 
Kih ez csengál i gnrgem der rubúdi 
Csft didem 'ákibet gnrgem tű bűdi. 

Gill intim (Loud. 1S74) ed. Platts I I . 62. 1. 
Delemrá bordi-jo gboinen nekbordi 
Cserá bedeszte regbibem szepordi 
Der feszl-e behár bá bote húr szerest 
.Tek kűzei-mej eger buved ber leli-e kest 
Má tálib-e vefáim kemter nemű dsofúrá 
Der feszié behár háde kliorden ese kbos oszt 
Rá delbcre kliod bereline kboften ese kbos eszt 
Lob ber lebeu-vo színe ber szinc-i ű 
Já reb ese gejámetM eszt inlni ose klios eszt. 
Der faszl i behár bá but i luir szirist 
•Tek küzeb i mej eger buved ber lebi kist. 
Hercsend benezd i 'ám bed based in. 
Ez szeg bedterem eger kunéin jád i biliist. 

The Quatrains of. Omar Khaijijáni Inj WhinlUld (Lond. 1883) 59. 1, 

*) gejámet a. in. kijámet a. feltámadás. 
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Egészen a köznép nyelvén szól a népdal, melyben kedvesének 
kopogtatása örömre gerjeszti a találkára váró leány szívét. «Ki 
kopogtat az ajtón ? 

Szívem örömtől repdes. Ismét ki az, a ki kopogtat? Örül az 
én szívem. Lassan veri az ajtót. Szívem tele örömmel. Én félek, 
én remegek. Részeg fiú liandsárjával veri az ajtót. Szívem madara 
szárnyaival csapdos. Örvend_a szívem.»1) 

Az előbbi dalnak egy másik míveltebb nyelvezetű változata 
a következő. «Bodor liajfonatod skorpiója a holdhoz közel van. 
Oh Istenem, ilyen a mi állapotunk, addig, inig a hold a skorpióban 
(a skorpió égi jegyében) időzik. 

Ivi az, ki az, a ki kopogtat az ajtón? Az én szívemnek jól 
esik. Halkan (v. lassan) kopogtat az ajtón, jól esik a szívemnek.»2) 

') Kie kie tier mizene*) 
Men delom mísenge**) 
Jiäznm kie der mizene 
Men delom mísenge 
Derrá belenger mizene 
Men delom misonge 
Men mi terszom 
Men mi lerzom 
Koreke***) meszto bekliendser mizene 
Morg- e delom per mizene 
Men delom mísenge. 

*l mizene a. m. mizened a d végzet elhagyása a jelenidő egyes 
szám harmadik személyében már Sza'di idejében dialectice dívott, pl. 
I'ir heftá szele esiII mikune, a hetven éves öreg a bolondját járja. L. 
Browne Some Nute* on the poe.tn/ of the Persian Dialects Journal of the 
Royal Asiatic Society (18951 794. 1. és Giilistän eel. Platts (Lond. Ö 874) 
125. 1. 

**) mísenge a. m. misenged a perzsa szótárak csak senget ismer-
nek, V. ö. Völlers seng petulans iocosus, elegáns gratus, puleer Lexicon 
Persico-Latinnm i Honn 1855—64) II. 470 1. Az Endsnmen Ara Nasziri 
sem említ ilyen igét. (seng belfeth bema'ni soldi biliejá ve dvizd ft ráh-
zenrá mi gofteh end). 

***) koreke kurd nyelven a. m. fin (bezebán ikurd piszerrá gfljend. 
'Ü 'Egreb e- ) Zolf-e kedset ba kemer**) kaiin eszt 

Tá keiner der 'egreb eszt khudá káré má csenín eszt 
Kie' kie der mizened 
Men delem misenged 
Derrá bálenger mizened 
Men delem misenged. 

*) 'egreb a. m. 'akrab a. skorpió az arab k g és ejtése, melyet kü~ 
lömben az ujabb perzsa nyelvtanok Salemann. Shukovski, Platts is fel-
hoznak, általánosan el van terjedve Iránban. 

**) kemer kamar a hold. a társalgási nyelv nem tartja meg az 
ismeretes szabályt, mely a k é s «in után a- hangot kivan, tehát 'aki lesz'egl. 
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A nőket gúnyoló daloknak se szere, se száma a perzsa nép-
költészetben. «Mennyire szemérmetlenek a városi asszonyok. Min-
den péntek éjjel a temetőbe mennek. 

Az egyik azt mondja, nekem a szakálas férfi tetszik. A másik 
meg azt hajt ja , hogy én csak a csupaszszájút kedvelem. Milyen 
gyalázatosak a város női. Nincs férjök s mégis gyermeket szülnek. 
Olyan rosszak a városi asszonyok, hogy pirosító helyett tebén-
ganét (tapeli a. m. stereus bovinum, cowdung) mázolnak az 
arczukra.*)» 

Az iszfabáni nők csalfaságát ostorozza a következő dal. 
«Micsoda egy hely lehet Iszfahán. Hogy minden szerető, kit csak 
szereztem, hűtlen lett.» 

Megyek én, óh asszonyom, Siráz-felé. Hol mindenütt akad 
egy hű kedves. Ha a siráziak kosarat adnak nekünk. Megragadom 
Tahmaszp sah lovának a zabláját.**)» 

Az özvegy asszonynyal való 'lázasságtól óva int egy népdal. 
«Sok panaszom van a mostani nőkre. Igen ármányos, fortélyosak 
ők. Férjeikkel szemben igen nyelvesek (szó szerint hosszúnyelvűek). 

*t Zenáne sehr! cse kadar bi 'árend 
Her seb-o d'soiue szuji mezárend 
On jeki güjed rísdáres khüb oszt 
In jeki gftjed bi rises kbúb eszt 
Zenáne sehri cse kadar bi 'árend 
Sober nedárend liecse mi árend 
Zenán-e seliri ose kadar bi 'árend 
Dsáje szurkháb tápo in imáién d. 

** i Szefá liánom, Szófáhánom cse dsá bi1) 
Ke her járí bigitom8) bi vefá bi 
Rovom íiioir'') hej zenom der szenite Siráz 
Ke der her rehguzer jek bávefá Iii 
Eger siráziján bá rná neszázend4) z 
Dselo- e eszp-e sáh Tahmászp girom. 

') bi a. m. básed, szintén régi corruptio már Sza'di idejéből, pl* 
isgli mikerí ve mi nebi cses ú rús, szerelmeskedik s nincs neki sem szeme 
sem areza; mi nebi = nemi básed vagy nemi buved (for lú = buwád is 
common.) Browne Notes on the poetry of the Persian Dialects. Journal of 
the Royal Asiatic Society (1895) 794 1. 

ts) bigitom a. in. bigiriftem. 
3) mon. a. in. men. 
4) girom a. in. girein. 
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Igazhivők, őrizkedjetek az özvegy asszonyoktól! Inkább sze-
ressétek a leányokat. Mert az özvegy asszony, legyen az rokon, 
legyen az idegen, úgy csipkelődik mint a kigyó, meg a skorpió. 
Ha tyúkbússal tartod is az özvegyasszonyt, nem emleget az egye-
bet, mint előbbi urát. Ne vedd el az özvegy nőt, mert már régi 
mondás az, hogy vagyona az árváké. Ne vedd el az özvegy asszonyt 
azért, hogy jószága van, mert abrakos (az eredetiben szalma-zsák) 
tarisznyájáról neked kell majd gondoskodnod.»1) 

Panaszkodik egy népdalban a szerető, hogy megbánta ked-
vese elhagyását. «Szombat éjjel elmentem Kermánból. Hibáztam, 
hogy hátat fordítottam kedvesemnek. Az iszfaháni vízhez értem. 
Leültem és sokat sírtam.»2) 

Egy rövid dalocskában örömét fejezi ki az imádó, hogy ked-
vese megemlékezett róla levelében. «Leveledben rólam megemlé-
keztél, zavarban vagyok, vájjon barátságból tetted-e ? Vagy az egész 
csak tollbiba. Legyek a te áldozatod.»3) 

Nem tud betelni kedvese látogatásának gyönyörével. «En 

1) Dárem szuklienün csendgune 
Ez deszt-e Zcnán ín zemftne 
Beszke muhil o lieile bázond 
Bá sohere khod zebán derázend 
Muszulinánűn zene bive hezer kun 
Mehebbet szuji dokhter bister kun 
Zene bive eger geúm eszt eger kh' is 
Meszále mór o'egreb rnizened nis 
Zene bive eger khordes dehi morg 
Hemin gűjed ke jád ez sohere pis. 
Zene bive megír keulo gedini eszt 
Ke licrcse äveri male jetim eszt 
Zene bive inegir ke mái dáred 
Dsuválc kábkes dumbál dáred. 

*) geúm a. m. kaüm, nép ; itt távolabbi rokonsápot .jelöl, 
ellentétben a kliís-el. — **) gedím a. m. kadím. 

*) Seb i sembe Ze Kermán bár kerdom 
Glielet kerdom ke post ber jár kerdom 
Részidőm ber szere üb-e Szefahán 
Nisesztoin gerje beszjár kerdom. 

a) Bemektúbe merá jádáveri kerdijo hejránem 
Ke bá men bá szere lotfi ve já szehvol-gelem*) 

Gorbánet**) gerdem. 
*) gelem a. m. kalam — **) kurbán a. 111. gorbáu. 
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nem fogok betelni a veled egyesüléssel, oh édesem. Tetőtől talpig 
e pillanatban arczod és illatod áldozata vagyok. Mindennap a te 
képzeleti alakoddal alszom el és mégis. 

Álmomban azt látom, hogy a te utczádban álldogálok. 
Egy nyugodt jierczem sincs nélküled, mit tegyek édesem.»1) 
A szerelmet olyan vizes korsóhoz hasonlítja, melyből soha 

sem fogy ki a víz. «Magas hegy tetején hadakozok én. Szurme színű 
öltönyt (kebá) festek én. A szurme színű ruha nem lesz kék. Nem 
távozik szívemből a szerelem. 

A szerelem az én szívemben egy vizes korsó. 
Bármennyire öntögetem is belőle ki a vizet, nem ürül az ki.»2) 
Vele született tulajdonságként tünteti fel kedvese iránti ér-

zelmét. «Oli, a te arczod szívem nyugalma. Szemed az én lakásom 
lámpája. Víz a te szerelmed, melyet az én porommal kevertek 
össze.»3) 

A tavasz nagy szerepet játszik itt is mint műköltészetben. Az 
újra éledő természet látványa fölszaggatja a szerelmes lelkének 
gyógyuló sebeit. «Eljött a tavasz s megölt engem a búbánat. Májam 
sült lett, szemem nedves. A szépekért beteg a szívem. Összecsukom 
vért hullató szempilláimat. 

Elválásod az oka, hogy fáj a szívem. Oly beteg az én testem, 
mint a te részeg nárczisod (t. i. részegítő kábító szemed). Szívem 
bimbóként vérbe van. Ibolya módra görbült merülve az én terme-
tem»4) (szó szerint olyan mint a nűn betű). 

11 .Meri szil' ne khá'hem sud ez veszle tq ej dsáná 
I'á tá szere men ín dem gnrbáne rokh o bújet 
Her seb bekhijál-e to der kh'áb revem emmá 
Der kh'áb csenin bínem hesztem beszere kűjet 
Ne szebr demi dárem bí to ese kunem járd 

3) Szere kűh-e billend dseng mlkunem men 
Kebáje sznrmeje reng mikunem men 
Kebáje sznrmeje äbi nemiseved 
Mehebbet ber delem kháli nemiseved 
Mehebbet ber delem jek kűze äbi 
Ke hercse mirizem kháli nemiseved 
Ej rftje to ráhete dele men 
Csesin- e to cserágh e menzele men 
Abíszt mehelibet-e to kerde 
Ká mikhtend bágile men. 

*) Sud feszle bahár sudem ez ghusse heldk 
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«Eljön a tavasz, minden tulipánon rózsa lesz.» így szól egy 
másik dal. Ezer jáczinttal ékes lesz minden tulipán. Minden helyre 
nem merem tenni a lábam. Ne hogy égett szívű legyen a szegény 
szerelmes. 

Minden kertnek, melynek teli holdarezú sudár pálmája van. 
Folytonos szorongásban van annak a kertésze. Ki kell azt tépni 
gyökerestől a földből. Legyen bár esupa ékszer és rubint gyü-
mölcse.»1) 

A nem viszonzott szerelem csak fejfájást okoz, mondja egy dal. 
«Milyen jó dolog a két részről való vonzalom. Mert az egyoldalú 
szerelem fejfájással jár. Minden kígyónak, hangyának megvan a 
maga lakása. En húzatlan vagyok, nekem nincsen fészkem.»2) 

A szokásos mohammedán köszönéssel kezdődik nem egy nép-
dal. «Szelám alejkum, legyek a te váltságdíjad. Legyek a te szerel-
med és hűséged áldozata. Légy üdvözölve szívem meghitt barátja. 
Éjjel-nappal csak te reád gondolok. Mit irjak elválásodról ? Mit 
beszéljek távollétedről ? Kitől kérdezősködjem utánad ? Kitől tuda-
kozódjam?»3) 

Dárem dsigere kebáb o csesm-o nemnák 
Delom ez deszt-e khűbán gidsuvidse 
Jiuzse ber lieiu zenom khúnáb rizse 
I)eli dárom ze bidsráne to áikár 
Ten! csün nergesz-e meszte-to bimár 
Delom csún guncse däjem gerge*) kliím eszt 
Benefse vár keddoiri hemcsú nftn oszt. 

*) gerge a. ni. gliark. 
Ó Bahár áje*) belier lale goli bi**l 

Bebei- lale hezáron szonboli bi 
Beber merzí nijárom pá niháden 
Mebád ez mubetter szúte***) deli bí 
Her 011 bágbi ki nekbles szerbedr bi 
Mudámes bághbán khíin der dsiger bi 
Bibájed kendenes ez bikh o ez bom 
Eger báres lieme la'l o goher bi. 

*) üje a. m. ájed. **) bi a. ni. buved. ***) szirté a. m. szúkliteb. 
s) Cse klios bimebrebáni ber do szer bi*) 

Ke jek szer mehrebání derd-e szer bi 
Heme márán o múrán khane dejron**) 
Moiie1***) bi kháne mánrá lánei ne. 

*) bi a. m. buved. **) dejron a. m. dárend. ***) iiione a. m. men. 
3) Szelám 'alejkum fedájet sevem 
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Kedvesének szép járása az, mely imádója szívét elbájolja. 
«Szépen sétálgatva jársz. Szívünket, szívünket rabolod el. Azzal 
a pusztára menéseddel. Azzal a rózsaszedéseddel.»1) 

Kedvesét a kerthez, magát annak kertészéhez hasonlítja. 
«Elmentünk és a vetélytársakra hagytuk a kedvest. Medsnún-na 
lettünk (czélzás az ismert szerelmi történetre) és neki mentünk a 
pusztaságnak. A vágy kezét nem nyujtottuk ki ebben a ligetben. 

Meghagytuk a kert díszének a rózsát. A meddig zöld volt a 
kert, én voltam a kertésze. Mikor erdő lett belőle, a vetélytársak-
nak engedtük mi azt át.»2) 

A miatt panaszkodik egy dalban a leány, bog}' miért engedte 
őt át vetélytársának udvarlója. «Ardekáni szépség az én kedvesem. 
Jelkőnek a Malekhán hegyet állítottam én fel. Ezer baj, hogy te, 
édesem, nem tudod mi a szerelem. Megölöd a fiatalt (azaz szerel-
messé teszed) s nem tudod megtartani a szerelmest. Elraboltad 
szívemet s nem törődtél velem. Miért juttattál engem Juszuf khán 
kezére.»3) 

Bekor bán-e mehr o vefájet severn 
Szelainun 'alejk ej morá inunisze del 
Seb o rúz fekr-o to em nmteszel 
Ze ferketet ose nevíszem 
Ze dűrijet cse begftjem 
Szoráget*) ez ke biglrem 
Nisánet ez ke bedsújem. 

*) szorág a. m. szorak az azerbaidsáni törökben a. 111. kérdés, az 
-oszmanliban sorouk (vieux mot) demande, interrogation soronk-gunu jour 
du jugement. Jotmouf Dictionnaire Turc-Franqais (Konstantinápoly 1S88) 
Bianchi es Zenkernéi hiányzik. II. köt. 1081 1. 

*) Kherámán kheráinán ínírevi 
Dele má dele rná mlberi 
Ez űn reften-e szelirájet 
Ez ün csidcn-e golhájet 
Beftím u járrá berághibün guzástim 
Medsnűn sodrm o szer bebijábűn guzástim 
Doszt e teme' deráz nekerdim der in eseinen 
Golrá beráji zinet e busztűn guzástim 
Tá bágh szebz bűd menes bághbűn liúdem 
Vekt e ke biso sod beraglübűn guzástim. 

3) Nigári názeninem árdekáni 
Szeng-e számán nehádem Mále-kháni 
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Néha egészen személyes vonatkozásokkal teli a népdal s el-
mondja benne kedvese családi nevét és lakhelyét az énekes. 
«A Pure-sehri úton sehrek-i oldalon (t. i. lakik) Rubábe asszony-
ság, ő öl meg engem (azaz ő tesz szerelmessé). Lutfinak leánya 
Aghának nővére az édes bájú, ő gyilkol meg engem. Hoszninak 
leánya Riza nőtestvére. A rosszéletű Rubábe, ő öl meg engem.»1) 

Néha a két szerelmes közti párbeszédalakot ölt a népdal. 
«Niszá khánum, te vagy egyetlen barátnőm. Eljött a tavasz, kiültél 
a balkonra. 

Olyan vizet öntök én a fürteidre, melynek igaz gyöngy min-
den egyes cseppje. Mondd meg Niszáinak, hogy lázam van. Te 
miattad érzett fájdalmamat éjjel meggyógyítom én.» 

Niszái erre így felel. «Tudasd Haszánnal (ez Niszái udvarló-
jának a neve), hogy nekem nincs barátom. Rózsa vagyok én s nem 
tűröm el a harmatot.»2) 

A szerelmesek titkának kitudódása miatti panasz képezi 
számos dal tárgyát. «Mindenki szerelmeskedett és senki sem járt 
pórul. A mi rossz liirünk edénye volt az, mely a háztetőről leesett. 
Dsuni, dsuni (dsuni a. m. lélek lélek, itt nem fordítható hangutánzó-
szóként szerepel) a háztetőről leesett. 

Ismét híradók kezébe jutott az én és kedvesem ügye. A nya-

Hezár efszúsz dsáná sivejc jári noinldáni 
Dseváni mikiisi .'ásek nigeli dán nerutdáni 
Delemrá bovdi-jo ghemen nekhordi 
Cserá bedeszt e Jusszuf Kliánem szepordi. 

rl Rászt-e l'urde sehr pehlűje Sehrok 
Rubábe khánnm ű merá mikused 
Doklitere Lutfi hemsire i Agliá 
Sírin semájel ű merá mikused 
Dokhter-e Hoszni hemzáde Riza 
Ghere Rubábe ú merá mikused. 

sl N'iszá khánnm tűi jári jegáne 
Beliár ám ed niseszti bábi kliáne 
Csenin ábl szere zolfet birizem 
Miszál mnrvarija dáno dáne 
Niszáirá bugú tob íníkunem men 
Iládsc derd-e to set) míkuneni men 
Haszanra bugú liemdem nedárem 
Golem táket-o sebnem nedárem. 
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kamba vetett pányva vége a sors kezébe hullott. Dsuni, dsuni a 
sorsnak kezébe jutott.»1) 

Azzal fenyegeti kedvesét, hogy hűtlen lesz hozzá, ha nem 
jön a rendez-vous-ra. «A vésett kő medencze mellett. Te erős, én 
sopánkodó nyomorult (szójáték a zór és zár szókkal) vagyok. 

Istenemre, ha te el nem jösz. Elválok én te tőled. Megyek, új 
szeretőt szerzek. Te ne mondd aztán, hogy én hűtlen vagyok.»2) 

Igen gyakori az olyan dal, hol a szerető orvossághoz vagy 
orvosához hasonlítja választottját. «Oh te, ki kedvesem utczáját 
járod. Vigyázz, mert betöri fejedet a fala. Nekem kívüled senkim 
sincs. Oh Istenem, segíts rajtam. 

Oli Istenem, kedvesemet kivánom. Éjjel van, orvosomat aka-
rom. Mit-vessek áldozatul lábaid elé, hogy kedvedre legyen? Nem 
lehet megmondani, hogy mi az értéke a fej- és a léleknek. Nekem 
csak te vagy és nincs semmi másom. Kívüled semmim sincs nekem. 
Oh uram ! oh uram! segíts rajtam. Oh Istenem, orvosomat kivánom. 
Éjjel van, kedvesemet óhajtom.»8) 

M 'Esk házi heme kesz kord o keszí 'eib nekerd 
Teste bed nániije uiá bűd ke ez bám nftád 
Dsűni, dsüní ez barn uftád 
Báz kár-e men o me'súke bepejgám uftád 
Rest-e ez gerdene-má ber kef-e ejjám uftád 

Dsűni, dsűni ejjám nftád. 
2) Szer-e heuze gunde kári 

' Tho*) bezór o men bezári 
Bekhudá eger neáji 
Mikunem ez to dsudái 
Tű negüi bibcfái**l 

*) tbo a, in. tű, a t. hehesítése meglehetős gyakori a mai perzsa 
társalgási nyelvben, így tá ig csak nem mindig thá-nak hangzik. 

**) bibefáí = bi vefái. 
") Ej ke ez kűcsei me'súke má miguzeri 

Bákbcber bás ke szer misikened diváres 
Mem iiomin terá dárern o besz 
Ej khodá beferjádem biresz 
Ej kliodá bebibemrá mikháhem 
Sob sod o tebibemrá inikbáliem 
Men cse der pá-ji to rizem ke peszendito buved 
Szer o dsánrá neteván goft ke migdár*) lieszt 
Men heinin torá dárem o besz 
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30 KÉGL SÁNDOR. 

A kovácsműhely és szerelemtől égő szíve közt von párhuza-
mot a népdal hőse. «Miért vetsz te minden pillanatban tüzet a 
lelkemre ? Mintha bizony én lennék a kovácsok tűzhelye. Ha 
egyedül látod kedvesemet, mondd meg neki, hogy oh te emberség-
telen csalfa, jöjj el én hozzám s ülj egy pillanatra az ölembe. 
Mielőtt elmennék, mondani valóm van neked. Hűtlen, ráuntál hű-
ségünkre, elhagytál és mást ültettél a helyünkbe.»1) 

A míg csak él, nem hagy föl a kereséssel, vagy meghal vagy 
eléri czélját. «Addig nem hagyom abba a keresést, míg kívánságom 
el nem érem. Míg szívem kívánságát nem veszem, asszonyom. 
Vagy lelkem egygyé lesz kedvesemmel, vagy oda hagyja a testet. 
Vagy kimegy a lelkem testemből, asszonyom.»3) 

Háfiz számtalanszor idézett versét utánozva a dal hőse ked-
vesének barna anyajegyéért oda adná Szamarkand és Bokharát. 
«Ajkad czukor, szájad czukor, nyelved czukor. Én vagyok a te 
vevőd, mondd mi az árad. Te vagy az én vevőm, nekem nincsen 
áram. Bokhara az én áram és Szamarkand.»3) 

Men bciiiín torá dárem o besz 
Ej kliodá beferjádoni biresz. 
Ej khodá tobibemrá mikliáhem 
Seb sod hebibernrá mikháhem 

*) rnigdár a. 111. mikdár. 
*) Cserá her dem zeni átes bedsúnem 

Meger men kűré i áliengerűnem 
Eger jár-e merá didi bekbelvet 
Bugű ej bivefá o bi murű'ot 
Biá jekdem nisini der kenáreni 
Demo reften vészijét bá-tho dárem 
Bivefá melúl sodi ez bevefá-jimen 
Refti o digorrá nesándi bedsá-ji men. 

*) Deszt ez teleb nedárem 
Tá kám-e men berárem 
Kbánum tliá kám-e del berárem 
Já dsán reszed bedsánán 
Já dsán ze ten berájed 
Kliánum já dsán ze teil berájed. 

3) Lebet kend o dehán kend o zebán kend 
Kherídáret menem gejinot*) bugű csend 
Kheridárem tűi men gejmet nedárem 
Bokhara gejmet-e men o Szemer kend 

*) gejmet a. m. kimat. 
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A kegyetlen szépet azzal ijesztgeti, hogy bevádolja őt a sáli-
nál. «Tbeát öntök a serpenyőbe. Az imaszőnyegre fektetem az ar-
czomat. Szégyent hozok magamra. Kérvényt (illetőleg vádiratot) 
nyújtok be a királyhoz. Bárhol vagy is te, a király előtt vagy. Oh 
szívrabló, rosszul vagyok ma éjjel. Zavart és nyugtalan vagyok ma 
éjszaka.»1) 

Hasonló szellemben szól egy másik, egészen modern népdal, 
hol az udvarló az ő imádottjának makacs vonakodását azzal akarja 
megtörni, hogy fenyegeti őt, hogy majd megtáviratozza azt a királyok 
királyának. «A hova te leülsz, te vagy mindenkinek a holdja. Te 
vagy mindenek királya a szerelmesek gyülekezetében. Oly mily kár 
a hűségedért! Meghalok érted. így sokáig ne tétovázz, mert mind-
járt most előterjesztést nyújtok be a sahhoz. 

Táviratozok s még ma erőt veszek makacsságodon. Annak 
szabad a szerelmesek utczáját járnia, a kinek olyan szeretővel van 
dolga, mint a minő te vagy. Oh, ja j a te hűséged miatt! Oh hol van 
a te hűséged. így sokáig ne habozz, ennyi bajt ne csinálj ! 

Most folyamodom a királyhoz. Elküldöm a táviratot, meg-
fékezem daezosságod.»2) 

1) Csá*) der dsugellá mikuneru 
Rű ber muszellá mikunem 
Khodrá roszvá mikunem 
'Eríze ber sá** mikunem 
Her kudsá bási 
Pis sáhensáhi 
Delber hál nedárem imseb 
Vále bi kerrárem imseb. 

*) csá = csáj. 
**) sá = sáh, a modern ejtésben a vég li igen sokszor 

elmarad, pl. ráli lesz rá. 
Ondsá ke nisosztei to máh-e heme 
Der medslisz-e 'ásegán to sáh-c heme 
Heif, heif ez vefá-je to 
Mi mirem ez berá-je to 
In kadar túles medih 'eríze besá mikunem hálá 
Mizcnem betelegrám must-e torá vá mikunem hála 
Der kiicsei 'ásegán keszírá ráh eszt 
Kúra szer o kár bá cse to delkli'áh eszt 
Heif, heif ez vefá-je to 
Heif, heif ez vefá-je to 
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Egy másik dalban meg azzal fenyegetődzik elég gyöngédtele-
nül a szerető, hogy a világgal tudatja viszonyukat, ha el nem jön 
a találkára a kedvese. «Az én barátnőm az, ki a hegyre felmegy. 
Mondjátok meg neki, hogy megliüti ott majd magát. Falura jöjj'? 
•Jöjj a faluba? Víg lakomát csapok én árnyékos helyen a szabad-
ban. Nem bántja ott majd a nap a szép rózsaágat. Jer a faluba? 
Jöjj a faluba ? Ha nem jösz el. erőszakos leszek ma. A világnak 
most megmondom a dolgunkat.»1) 

«Annyi búbánt ért engem», így szól egy népdal, «hogy meg-
untam az életet. A tulipán arcznak érti sóvárgásban fiatalon meg-
öregedtem. Nincs többé nekem szükségem sem a fogolymadár 
kecses járására, sem a rózsa szépségére. Ki kell már mennem a 
kertből, mert elszorult a szivem.»2) 

Hasonló sötét színben látja a világot egy másik dal. «Fáradt-
ság- és szenvedésnél nincs egyéb eredmény a világon. Ne keress,, 
ne kivánj valamit a mai kor embereitől. 

Ajtóról ajtóra jártam. Bár meghaltam volna. Abból a czukoi-
ajakból egy falatot ehettem volna. Hadd el őt és ülj le az elválás 
zugába. Ne kivánd a teve tejét és az arab látását. Vérzik a májam 
bár meghaltam volna. Abból a czukorajakból egy darabot ettem 
volna.»8) 

Mi uiírem ez beráje to 
In kadar tales medib 
'Erize besáh mikunem hälft 
Must-e torá vn mikunem hála. 

') In jár e men eszt ke mlreved szerbálá 
Herfes mizeníd ke mikhored szermárá 
Deli biá, Deh biá 
Medslisz bekhurrem szájé kunéin szehrárá 
Aftáb nekhored sákh-e gol rá'nárá 
Deli biá, Deli biá 
Nemiáji kahr mikunem liálá 
'Alem kheber mikunem hálá 

*) Besz ke khordom gliem o gliusse ze dsün szir sodem 
Der dsuvüni zo ghem-e la'le rukliún pir sodem 
Ne kherámiden-e kebk ve ne támásáje goli 
Bájed ez bágli birűn reft ke delgir sodem. 

a) Hászel bedsehán niszt bedsűz rends o ta'b 
Ez merdome ín zemáne inetcleb, ineteleb 
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A mennybolthoz hasonlítja elég merész hasonlattal imádottja 
szemöldökét. «Ha a te szemöldököd boltozatának ívéről leesem, 
nem kelek fel többé. Ha az égből hullok alá, még reményem van 
az élethez. 

Reményt táplálok az élethez. Ennyi tűrés után. Oh uram, 
lehet-e oly éjszakám, hogy a szem gyertyáját meggyújthassuk 
szemöldököd mibrábjában. Szemöldököd mihrábjában.»1) 

Panaszkodik egy dalban a szerelmes, hogy nem talál híradót, 
kit kedveséhez küldjön. «Hol a küldöncz, hogy hozzád küldjem ? 
Irigylem tőle, hogy meglátja majd arczodat. Te feléd, te hozzád. 
Te orczád, te orczád. Egy pillanatra, oh te hűs szellő. Kedvesemtől 
hozzám jöttél, légy üdvöz. Szellő, szellő ! Üdvözölve, üdvözölve. 

Szívem madara a mennyei trón magevője volt. Hajfürtöd 
fonala lett neki a bálója. Tróné volt. Te feléd, te hozzád.»3) 

Megátkozza azt, ki elcsábította választottját. «Az utczán jár-
tam, elment mellettem a kedvesem. Megláttam szemeit, erőt vett 
rajtam a szerelem. A fal mellé ültem, esni kezdett a felbőből. 
Vesszen el az, ki tőlem elrabolta a szeretőm.»8) 

Der beder kliordem, khordeiu, káseki nii mordom 
Ez on kende lebet jek khurde 1111 kliordem 
Terkes kon o gosei fírákes binisín 
Nc slr-i sutúr kh'&h ne didár e 'ereb 
Khun e dsiger khordein, kliordem, káseki mordem 
Ez 011 kende lebet jek kburde ímkliordein. 

*) Eger ez ták-e abrújet biűftem ber nemikbizem 
Eger ez Mszutún úftem unúd-e Zindegl dárem 

Umid-e Zindegi dárem 
Pesz ez csendin sikibál sebi já rebb teván diden 
Ke sem'e dide ber erfrűzem der milirébe abrújet 
Der mihráb-e abrújet. 

s) Kászed kú tá firisztem szü-je to 
Gliajretem ájed ke liined rú-je to 
Szú-je to, szú-jo to. Rűje-to rújeto 
Jek nefesz ej khurrem bád-e szebá 
Ez ber-e jár ámedei inerh ebá 
De' szebá, de' szebá, merhebá, merliebá 
Morg-e delem dáne kliore 'ars búd 
I)áni sod turrei gejszú-je to 
'Ars búd, szúje-to szú-je to. 

3) Der khijábún mlguzestem járom ez pelilúm gazest 
Helg-e csesmos bedldem 'eskem ez dámún guzest 
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Rokonai hűtlenségén így kesereg a népdal hőse. «Magas hegy 
tetején tűzön a bográcsom. Bizs föl benne, nyugtalan a szívem. 
Bizs föl benne, birkák tejében. Szakított velünk ez a rokonok népe 
(azaz elhagytak engem).»1) 

A politika aránylag kevés helyet foglal el a perzsa népkölté-
szetben. De azért vannak politikai színezetű dalok is. Ilyen a 
Zill esz-Szultán Naszreddin sah fia és a mostani perzsa király idő-
sebb fivéréről szóló nota. Zill esz-Szultán erélyes kormányzásáért 
nagy népszerűségnek örvendett egész Perzsiában. A trónörököst 
pedig nem sokra becsülték.3) Így nem csoda, ha félt tehetségesebb 
vetélytársától. 

Ármánykodásaival sikerült megnyernie atyja Naszreddin ke-
gyét, ki elhatározta, hogy ártalmatlanná teszi az alacsonyabb 
származású (Zill esz-Szultán anyja rabszolga nő volt) herczeget. 
1888-ban Teheránba hivatta őt és hirtelen minden előleges intés 
nélkül Iszfahán városának kivételével minden kormányzóságától 
megfosztotta.3) 

Ennek az óriási feltűnést keltő eseménynek köszöni keletke-
zését a Zill esz-Szultán szájába adott dal. «Zill esz-Szultán királyfi 
vagyok én. Én vagyok Irán lámpájának a szeme. Megbántam, 
hogy eljöttem. Királyi atyám, mi volt az én bűnöm? Mi volt ezen 
sötét napom oka. 

Sehogy sem megy a fejembe, hogy trónörökös fivérem király 
legyen, én meg szolga. Királyi atyám, mi volt a vétkem ? Mi volt 

Ber szer-c divár nisesztem äbr baridén girift 
Khák ber ferkes nisined her ke jár ez men girift 

U Szer-e kuli-e bulend digem bebár eszt 
Birinds midsused del bl kerráreszt 
Birinds midsused bá sir-e misün 
Teme' kendend zo iná in geftm-e kliisún. 

*) Svon Hedin Veliad iir icke heller bland folkot synnerligen po-
pulär, men Sei i Sultan nr bade aktad ocli fruktad pä grund af sin 
kloka oeh energiska stvrelse. • 

Genom Persien Mesopotamien och Kavkasim (Stockholm 1887) 117 1. 
3) Suddenly without any warning, came tho news that be had been 

deprived of all his governements, with the exception of tho city of Isfa-
han ; that he and some of bis ministers who had accompanied him to 
the capital were kept to all intents and purposes prisoners within its 
walls. Browne A year amongst the Persians (Lond. 1893) 104 1. 
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oka rossz napomnak (azaz szerencsétlenségemnek)? Hol van Kasán 
és Kurdisztánom? Feráhán kormányzóságom? Én, ki Teherán 
rabja vagyok. Királyi atyám, mi volt az én bűnöm? Mi volt az én 
szerencsétlen napom oka?»1) 

Elég prózaiasan jó falathoz hasonlítja kedvesót egy népdal-
ban a szerető. «Álldogáltam, jött és elment egy sétáló cziprus. 
Egy puszpángfa termetű bimbó szájú jött és eltávozott. így szólék 
szívemhez: oh te, szerencsétlen szívem, láttad, hogy milyen falat 
jött a szájhoz és elment onnan.»2) 

Egy dalban almához van hasonlítva a kedves fehér piros 
arcza és az imádó ezüstbe foglaltatja a kedvesétől kapott almát. 
«Az utczára kijöttél és egy almát adtál nekem. Még meg van az 
az alma, melyet te nekem adtál. Száz ezüstbe foglaltam és becs-
ben tartom.»3) 

A bordalok közt a sok 'Omer Khejjám ós Húfiz utánzat mel-
lett pórias eredetűket homlokukon viselő is akad elég. «Adj egy 

1) Sázde i Zel-esz-Szultánem 
Csesme csirágh-e Iránem 
Ez Miieden pesímánem 
Sáli bába gonáh-e men cse búd 
In rűz-e szijáh-e men ese búd 
Bá velia'd biráderem 
An szultán ve men csákerem 
Hícs nereved der kháterem 
Sáh bábá gonáh-e men ese búd 
In rűz-e szijáh-e men cse búd 
Kú Kásán o Kurdisztánem 
Kú liákem Feráháiiem 
Men ke eszir-e Teheránom 
Sáh bábá gonáh-e men cse bűd 
111 rűz-e sijáh-e men cse bűd. 

s> Isztáde bűdem szerv e reván ám ed o reft 
Semsád kedd o gonese dehän ämed o reft 
Delrá goftem ej del-e kom tliá-l'e*) men 
Didi ke cse lokm-e bedelián ám ed o reft. 

*l thál'e a. m. tál ' i : a tá igen gyakran kap a modern kiej-
tésben heliezetet. 

3) Bekúcse der ámedi o jek sziliem dádi 
Hemreng-o khodet szurkli o szelídem dádi 
On szibi ke to dádé i henúzes dárem 
Szed mikre girifte em 'ezizes dárem. 
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üveg bort dervisek csapiárosa? Bort adtál nekem, sültet adj a 
nyársról ? Hadsi leány, adj egy pohár bort ?» (a két utolsó sort 
frivol tartalma miatt nem fordítom).1) 

«Ha van eszed, így szól a dal, menj a korcsmába. Tégy szert 
egy tündérszépségre és légy bolond. A rosszat látó, síró szemnek 
kiszurását kívánom. Nem számítok én a paradicsomra, veled 
egyesülni óhajtok édesem.»2) 

A szokásos, a költészetből jól ismert modorban szól a bor-
ivásról és a szerelemről a dal «Attól a bodros hajfürtödtől van 
szívemnek a baja. Ajkadnak a barna szépség foltja az én szívem 
csomójának a felbontója. Oh édesem, adj nekem bort. Mértékkel 
adj bort. Mondtam, hogy a szívem így szólt, vérrel telítem azt.» 

Mondtam, a szemem így szólt, olyanná teszem azt, mint az 
Oxus-folyam. Oh barátnőm, adj bort. Mértékkel adj bort. Vedd el 
attól a törvénytelen szülöttől (vagy gaztól), add nekem, a törvényes 
gyereknek. Mondtam, hogy a testem így szólt, néhány nap múlva 
megbolondítom és kiűzöm a városból. 

Oh kedvesem, adj bort. Kellő mennyiségű italt adj. Attól a 
törvénytelen gyerektől vedd el s add nekem, a törvényesnek.8) 

*) Szák i dervisán dsám-e serábem de*) 
Serábem dádi szikb-o kebábem de 
Dokhtere Hádsi dsáui-e serábem de 
Dokhtor-e Hádsi bamá doroszt tá kun 
Bende selváverqt suvej suvej vá kun. 

*) de a. m. dili. 
a) Eger 'egl dári bemejkháne seű 

Porirá bedoszt ár o diváne seú 
Ez girje csesm-e bedbin peiveszte ál kháliem 
No buved szere-beliostem járá veszál kháliem. 

*) 'egl a. m. 'aki. 
3) On Zoli' e muszelszclct belá-je dele men 

On kliäl-o lebet ukde gusá-je del-c men 
Ej jár merá báde bede 
Báde beendáze bede 
Goftem ke delem goft ke por kliün kunemes 
Goftem esesmem goft ke Dsejhún kunemes 

Ej jár merá báde bedo 
Báde beendáze bede 
Ez on herámzáde begir 
Be men lielálzáde bede 
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Télen a bor a részegeseknek elővarázsolja a tavaszt. «Télen 
a borivóknak eljött a kert és a tavasz. Csapláros te itasd meg őket 
a borral. Mert eljött az imádott. Eljött a kedves szépség, ez a 
csupa csalfaság, ez a csupa ragyogás, ez a szívrabló. 

Húzd rá zenész, énekelj korcsmáros. Jóra fordult a sors. 
A rózsaidénykor, ob te bájos lény, éjjel-nappal nyilvánosan idd a 
bort. Láttad, láttad szívrabló az ölembe, az ölembe ? Te vagy, te 
vagy szemem, szemem fénye. Szempilláid nyilától meglőve ég a 
szívem. Reszket a testem.»1) 

Nem ritkán török kifejezéseket basznál a perzsa népdal: 
«Áldozatod vagyok, gyors lovas. A mint vágtatsz, hozd el barátom. 
Jöjj, jöjj (törökül). Elmentem az ékszerészboltba, láttam egy pár 
gyűrűt. Barátom, jöjj, oh jer, jer» (törökül).2) 

Egy török mondattal kezdődik egy népdal, mely Emin esz-

Goftem ke tenem goft pesz ez rúzl csend 
Medsnűn kunéin vez sehr blrűn knnemes 

Ej jár merá b&de bede 
Bäde beendáze bede 
Ez 011 heríunzáde begir 
Be inon helálzűde bede 

Faszl-e zeniiszt&n be mej peresztán 
Beli&r o bosztftn änied. 
Száki bá isán 
Tlio mej binusán 
Ke dsán dstimin ámed 
Amed nigár in lienie deghár 
In heme dselál in delber 
Mutrib to bizen szági binevá 
Bű kerde kezii 
Der faszl-e gol ej nigárá 
Mej boklior rüz o seb áskárá 
Didi, didi be berem, lieberem 
Tűi, tűi mir e beszerem beszerem 
Zede tire muzsegán del szuzán dárem 

Ten lerzán dárem. 
a) Gorb&netem esábuk szuvár 

Hemcsű miri járem biár 
Gel, gel 

Beftem dukán-e zergeri 
Didem dó tá engusteri 
.Tftre men gel, äj gel, gel. 
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Sultán gyermekkori szépségét is megemlíti. «Mondtam, adj egy 
csókot kalácssütő felesége (törökül). Istenem, te légy az én bará-
tom, te légy az én sötét éjszakám. Az Il-Khán-kert utczájában 
(ott volt Emin esz-Szultán báza) Emin esz-Szultán öli az emireket 
(azaz maga iránti szerelemre gerjeszti érzelmeiket). 

Szemöldöke Íjának szempilla nyila szívemen (májamon) ta-
lált, ő öl meg engem.»1) 

Törökül hívja egy népdal hőse magához az iszfabáni szép-
séget. «Iszfabáni ártatlanka Zele Szultán alattvalója. Kecses moz-
dulatú. Állj, állj meg (törökül) ártatlanka. Asszony, állj meg, állj 
meg te ártatlanka» (törökül).2) 

A szerelem legnagyobb foka, lia kedveseért vallását is o t 
hagyja az imádó. Ez a klasszikus irodalomból jól ismert vonás 
gyakran előjön a perzsa népdalokban. 

Tegnap nem voltál keblemen. Megyek, zsidó leszek. Enge-
delmes vagyok, te reád hallgatok Hanbale vagy igen (ha hanbale 
itt a sirázi szójárás szerint a. m. igen). Én a te áldozatod vagyok 
Hanbale.8) 

Ugyanezt teszi egy szerelmes a dal szerint egy szép mágus 
vagyis gebr fiúért. «Csodaszép tűzimádó fiút láttam. Elhagytam a 
hitet és a templomban foglaltam helyet. Üj hitnek adtam át szí-
vemet és nyakamba vettem az övet. Oh czimborák, Istenemre mon-
dom, csodálatos egy cserét csináltam.»4) 

*) Dedem bir bűsze ver bir búsze ver zen burekcsi bási 
Khodá jár e men to básl seb-e tár e men to bási 
Rászt-e khijábún hágli e Il-Kháni Emin esz Szultán umerá 

mikusod [mikused. 
Abrft keműncse muzsegán tires ber dsigerem zed ü merá 

'-1 Ma'szume iszfabáne 
Ra'jet Zel-esz-Szultáne 
Gerden kliűb mi dsftnbáne 
Dúr, dűr ma'szume 
Ivari, dúr, dúr ma'szume. 

3) Di seb berem ne búdi 
Mírem*) misem**) ja 'údi 
Mut' muti 'e dsán Hánbále 
Men torá gurbán Hánbale. 

*) mírem a. m. nürevem. **) misem a. m. misevem. 
•*) Didem imrúz 'edseb moghbecse ra 'nái 

Gestern ez din o giriftem bekiliszá dsái 
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Az erotikus perzsa irodalomban szokásos módon a kagylóba 
való gyöngy hintéssel rajzolja a szerelmi gyönyört. «Magas kastély-
nak vagyok én ma éjjel a vendége. Koldus voltam, de ma éjszaka 
szultán vagyok. Menj és jól (szó szerint részeg módra) készítsd el 
a helyemet. Mert ma éjjel gyöngyöt hintek én a kagylóra.»1) 

A kikapó babáját elég csípősen a közfürdőlepedőjéhez hason-
lítja egy népdal hőse. «Mondjátok meg babámnak, hogy én többé 
nem vagyok a szeretője. Ne áruld a szépségedet, mert én nem va-
gyok a vevője. Te fürdőlepedő vagy és mindenkinek a vállán nyug-
szol. Én senki fürdőlepedőjének nem vagyok az őrzője.'2) 

A szójáték sokszor előjön a népdalban. Egy keresztyén leány-
ról szól a következő népdal: «Oh te, kinek szokása és természete 
a szívszakítás. Törd össze a szívünket, hisz jó ennek a dolognak a 
vége. Szívrabló édes. Szírabló lelkem. Mindennek, a mi eltört, 
lemegy az értéke.» 

Csak a szerelmes szivének és a kedves bodor haj fürtjének 
nem. Holdam. Én holdam. Őrült lett ez az én szívem, asszonyom. 
Csupa vér lett ez a szív, asszonyom. Ha a szerelmi búval meg-
barátkozik a szív. Fölül akkor a vágy paripájára a szív. Holdam, 
holdam. Ha nem léteznék szív, hol tartózkodnék a jó barát. Ha 
nem lenne jó barát, mire szolgálna akkor a szív? Holdam. Én 
holdam. Tele vér lett ez a szív, asszonyom. Oh te, ki Jézus lehe-
letű szívrabló keresztyén vagy. 

Kívánom, hogy keblemre jöjj éjjel félelem nélkül (vissza-
adhatatlan szójáték a terszái a. m. keresztyén és bi térsz ái a. m. 
félelem nélkül jöjj szavakkal). Szívrabló lelkem! Szívrabló lelkem! 
Én a te lábad fejéhez dörzsölöm nedves szemem. Te nedves ajkad 

Deli bedin dádein zunnár begerden besztem 
Ej refikán bekhodú kerdem 'edseb szeudát. 

h Szer-e kaszr-e bulend mihmftnem imseb 
Gedá búdéin veli szultúneni imseb 
Bireű dsái merá inesztáne endáz 
Ke dórrá ber szedef efsiinem imseb. 

2) Járrá bigűjid ke men diger jár nejem. 
Hosznet mefiros ke inén kheridár nejem 
To leng-e liamúmi o bedos-e heme kesz 
Men leng-o hamftrai kesz negehdár nejem, 
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dörzsöld az én száraz ajkamhoz! Szívrabló lelkem. Örült lett ez az 
én szívem, asszonyom. Teli vér lett ez a szív, asszonyom.»1). 

Kérdi egy dalban hűtlen kedvesétől az imádója, hogy miért 
oly sápadt. «Oh zsarnok viszonyt felbontó kedves! Ki elraboltad 
a hitet és nem mutattál hűséget. Jer ide sápadt arczú úrhölgy? 
Jöjj ide fehér képű asszonyság ? Miért lett sápadt arczod? Utczád-
ban ismerős vagyok, de színed elé nem juthatok. Véres szájú far-
kas vagyok, mely nem látta Józsefet. (Czélzással az ismeretes mo-
hammedán legendára). Jer ide sápadt arczú úrhölgy ? Jöjj ide 
fehér arczú asszonyság ? Miért oly sápadt az arczod ?»2) 

Az udvarlóját sokáig türelem próbára tevő leányhoz így szól 
egy dal: «Oh barátnőm (illetőleg kedvesem), te tudod, hogy kegyet-

1) Ej onke bedel sikesztenet 'adet o khúszt 
Bisiken dele má ke ákhir-e kár nikúsz.t 
Delber dsán Delber Dsán 
Hercse sikeszteszt gejmetes misikened 
E11& del-e 'ásek o khem turrei dúszt 
Mák-e men ! Máh-e men ! 
Medsnűn sode in del-e men kliánum 
Por khün sode in del-e men kliánum 
Ger beghame 'esk százkár ájed del 
Ber inerkeb-o árezú szuvár ájed del 

Mäh-c men. Máh-e men. 
Ger del nebúd kudsá veten szüzed dúszt 
Ver duszt nebftsed becse kár ájed del 
Máh-e men. Máh-e men. 
Medsnűn sode ín dele-men kliánum 
Ej delber 'Isza nefesz terszái 
Khá'hem bebereni sebi to bi térsz áí 
Men ber kef-e pájet dide ter szájéin 
Tho ber leb-e kbosk-e men leb-e ter száji 
Delberdsán 
Medsnűn sode in dele men ej kliánum 
Por khún sode in del-e men ej kliánum. 

a) Ej jár dsefá kerde o pejvend burride 
Din bürde vefádári o 'alid i tú nedíde 
Biá khánum szefide, biá khanum szeflde. 
Cserá renget peride 
Der kü-je to ma'rúfem vez rű-je to mehrúiu 
Gorg delien álűde ve Juszúfra nedide 
Biá kliánum szefide, biá kliánum szefide. 
Cserá renget peride. 
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lenségedet tűröm. Mikor remélhetem a veled találkozást? Meddig 
vetsz még tűzet kehábbá sült szívemre.»1) 

Még Khizr próféta sem él oly boldogan az élet forrásának a 
vizével, mint a boldog szerelmes. «Nem él oly jól Khizr az élet 
vizéből, mint én. 

Ki a te szépségedre vágyva, élve tűzben-vízben vagyok. Teg-
nap setét éjjel jöttél, igen ízlésemre való voltál. Szétszórt hajjal 
jöttél, igen tetszőssé tetted magad.»2) 

Egy dalban így mentegeti magát a leány, hogy állhatatosan 
követi őt a szeretője. 

«Ha 'Ebbasz bele nem egyezik, mit tegyek én ? Ha nem tágít 
tőlünk, mi tevő legyek? 

'Ebbasz lelkem,'Ebbász kuszált hajfürtű 'Ebbász. Oh 'Ebbasz! 
Én neked áldozatod vagyok 'Ebbász.»3) 

Felsorolja egy dalban a szerető, hogy mit vásárolt szép ba-
bájának. «A mint szemeidet megláttam, szurmét (szemfestéket) 
vettem számodra. Szemöldökeidet megpillantva, fekete festéket 
vásároltam neked. 

Mihelyt meglátám füleidet, mindjárt függőt vettem számukra. 
Haj fürteidet meglátva, fésűt vettem nekik. Megpillantva szép ke-
zeidet, karperczet vettem számodra.»4) 

*) Ej dűszt tű míddni 
Hesztem bedsefá-je to 
Tú kej betevduem bűd 
Ummide legá-je*i to 
Tá kej to zeni átes 
Ber gelb-e**) kebábe men. 

*) legáje a. in. likájet. 
**) gelb a. m. kalb. 

s) Khezr ze äb-e zendagi khos ne zijed csen&n ke men 
Kez lievesz-e dsemál-e to zende der ab o átesem 
Di seb seb-e tár ámedi khejli meze .kérdi 
Bá zolf-e pórisán ámedi khejli meze kérdi 

s) 'Ebbász ke riza nemised*) men cse kár kunem 
'Ebbász, 'Ebbászdsán, liej 'Ebbász zolf e perisan liej 'Ebbasz 
Men torá kurbán bej 'Ebbász. 

*) nemised a. m. nemiseved. 
*i Csesniátrá ke didem szurme berát kheridem 

Abrűtrá ke didem vesznie berát kheridem 
Gosátrá ke didem gosvárs berát kheridem 
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A hova csak akarja, oda csábíthatja őt az imádottja. «Pány-
vát vetett a nyakamba a barátom. Oda vezet engem, hová a kedve 
tartja. Hol a mecsetbe, hol a keresztény zárdába (illetőleg korcs-
mába) visz. 

Mindenhová elvezet engem, hová csak akar.»1) 
Az ajtó és a szobafalat hívja tanukul a szerelmes, hogy nincs 

neki mással viszonya. «Az első nap, mikor én megláttalak, már 
akkor mondtam. Ez az, ki elsötétíti majd napomat (azaz szerelmi 
bűt hoz reám). 

Ne hallgass reá édesem, hogy kívüled van nekem más sze-
retőm. Vagy hogy én éjjel-nappal egyébre gondolok náladnál. Ha 
azt mondanám is, hogy nem törődöm veled. Ajtó és fal tanúskod-
nának, hogy az nem úgy van.»2) 

Ékszernek nevezi egy népdal valószínűleg czélzással a leány 
nevére a szép kedvest. «Ebből az utczából elvinni az ékszeremet. 
Annyi mint handsárral összevagdalni a májamat. Lelkem ékszer! 
Lelkem ékszere! 

Én magamon kívül vagyok az ékszer miatt. Mert erős kezé-
től nyomorult (szó szerint lerombolt, romba dőlt házú) vagyok. 
Lelkem ékszer. Lelkem ékszere. Ittas, bolond vagy te ékszerem. 
Igen bájos vagy te, ékszerem.»8) 

Zolfátrá ke dídem súne berät klierldeiri 
Desztátrá ke didern desztbend berät klieridem. 

1) Reste ber gerdenem efgende dűszt 
Mikesed her dsá ke kliátorhái üszt 
Geb bedejrern gá*) raeszdsed mlkesed 
Mikesed her dsá ke kháterliá i ftszt 

*) gá a. in. gáh.' 
'') Rüze-evvel bedidemet goftem 

Onke rűzem szíjeli kuned in eszt 
Mesineű ej dűszt ke ghejr ez to merá jári heszt 
Jä seb-o rűz bedsüz fekr-e to om kari heszt 
Ger begüjem ke merá bá-to kári niszt 
Der o divár geválü bedelied kári iieszt. 

3) Ez in küese bi-búrden ziveremrá 
Ze khendser páré kerden dsigeremrá 
Ziverdsán, Zlverdsánl Ziverdsán, Ziverdsán! 
Men ez deszt-e Ziver báli nedáreni 
Ke ez deszt-e kahl- es kbánekherábein 
Ziverdsán Ziverdsán ! 
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Sárguló arczára hivatkozva így esdekel egy dalban a szerel-
mes. «Te raboltad el tőlem a szívemet, oh te hamis angyal. Elvit-
ted és kinek adtad tegnap a kezébe, te tündér. Holdarczú lélek, 
gyarapító szívrabló, rosszul vagyok. Szívem rablója, fejem koro-
nája. Egy pillanatra jöjj a keblemre ! Tekintsd ezt a sárga arczo-
mat. Gyógyítsd meg fájdalmamat.»1) 

Valami babonára czéloz a következő kissé homályos népdal. 
«Az én barátom zsebkendője elveszett a rózsafa alatt. Halálom 
láttad. Ne jöjj, ne jöjj. Ágról ágra szállva zajong (sic) a csalogány. 
Halálom láttad. Ne jöjj, ne jöjj.»2) 

A szerelem nem könnyű dolog. «A gránátalmafa tetején áll 
a nap. A szerelmes zavartan tétován álldogál az utezában. Azt 
mondják, könnyű a szerelmeskedés. 

Ne szerelmeskedjél, mert az gyógyszer nélküli fájdalom. Oh 
bolond, oh szerelmes, mondd, de igazad van. Ma nem tudom, 
hogyan jöttél a kezembe. Hogy kora reggel részeg fejjel jöttél. Ha 
a szívem vérét iszod is, nem adlak ki a kezemből. Mert szívem 
vére utján jutottál a kezembe. Oh bolond, oh szerelmes, oh szív-
rabló, oh fejedelem. De igazad van, mondd.»8) 

Ziver meszt o melengem 
Ziver khejli kasengem 

*) Del tű ez inen bordi ej sokh szerűs ! 
Burdi beki biszepordi deszt peri dűs 
Meliliká delrubá dsán fezá gestern musewes 
Del ber-e men táds-e szere men. 
Belize to biá der ber-e men 
Neger benennt ber in rftkh e zerdem 
Bekun derniän in derdem. 

a) Desztmál-e järem gom sod zir direkht-e gol 
Morg-e men didi. Ná i ! Nái! 
Síikbe besákhe bend sode dsib*) dsih mizened bolbol 
Merg-e men didi. Nái! Nái ? 

*) dsih a. m. dsigli vagy dsikah clamor Yullers I. 546. 1. 
3) Aftáb beszer-e direkht-e gol bendáne 

'Asek bemiján kűcse szer gerdánc 
Merdom migujend 'áseki aszáne 
'Aseki mekon ke derd bi dermáne 
Aj válih aj bálih*) veli liakk dári bugú 
Imrűz nedáneni becse deszt ämedei 

*) bálili a. ni. válih. 
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A szeretett lény bájait a költészetből jól ismert hasonlatokkal 
rajzolja a perzsa népdal. «Kellemet három dolog lopta el két aj-
kadról. Egyik az élet, a második Zemzem, a harmadik a Keuszer 
vize. Három dolog részes két hajfonatod jó illatában. Az egj'ik a 
szellő, a másik a mosusz, a harmadik az illatszert füstölő. Varázs-
lattal hármat raboltál te el a holdtól, a huritól és a peritől. 

Az egyik a szépség, a másik az arcz, a harmadik a termet.»x) 
Hasonló felsoroló modorban van tartva egy másik népdal: 

«Ezer szolgád neked alakod, arezod és képed. Az egyik olyan mint 
a cziprus, a második mint a rózsa, a harmadik meg mint a hold. 

Egy csókban három dolgot adj nekem a két ajakról. Az egyik 
a rübint, a második pisztácz, a harmadik a czukor. Három dolog 
nedves szerelmi búdban a szem vízétől. Az egyik a takaró, a má-
sik a párna, a harmadik az ágyiruha.»2) 

Az igazi szerelmes, mondja a dal, nem törődik a rendőrség-
gel. «Kedvesem szeretője vagyok én, mi közém nekem a hitetlen-
ség!) ez és a hithez. 

Nekem a vele való egyesülésre szomjazónak mit ér az élet 
forrása ? 

Imádottam ajkán találom én fel az élet jelét. Aztán, oh ón 
lelkem, mit törődjek én a lelketlen rendőrséggel (az eredetiben a. 
francziából vett police szó van használva). 

Kez evvel bánidád nieszt ániedei 
Ger kliüne delein khori ze desztet nedihem 
Zirá ke bekliun-e del bedeszt äuiedei 

Aj válih, aj bálih 
Aj delber aj szerver 
Veil hakk dárl bugü. 

1) Letáfet ez dó leb-e to rebúde eszt sze esiz 
Jekí héját o dovoni Zemzem &*) szevom Keuszer 
Be bűje klios ze dó zolfet sze esiz behre berend 
•foki neszim dovom cselire-vo *) szevom pejker. 

*) á a. m. ű és. **) vo a. m. ve és. 
2) Hezár bende torá heszt kedd o 'ariz o rú 

•Jekí cse szerv-o dovom csűn gol o szevom ose keiner*)-
Merá sze esiz bebeklis ez dó leb jeki büszo 
Jeki agigo**) dovom piszte-vo szevom seker 
Sze esiz ez gheni-e 'esket beáb-e dide derend 
Jeki leháf o dovom báles-o szevom beszter. 

*) kenier a. m. kamar. ** l 'agiga. m. 'akik. 
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A szerelem megöltje vagyok én, mi dolgom van nekem a 
kerületi rendőrfőnökkel ? Az ő tönkretettje, bukottja vagyok én, 
mi dolgom van nekem a törvényszéknél?»1) 

Az esőre bajló borús idő, mely igen alkalmas a titkos össze-
jövetelre, több dalban előjön: «Felhős éjszaka van, eső lesz. Az 
iszfabáni lóvezető fog eljönni. Lóvezetők, csendesen hajtsatok. 
Mert holnap az a fényes hold fog felkeresni.»2) 

Igen sok dalban kedvesét hívja magához a szerető. «En a 
szemöldök nyilasainak a kezétől feltemben nem merek minden-
felé járni. .Jöjj el sétáló cziprusom. Te vagy az én lelkem nyu-
galma. Jer ide bimbószájúm. Te vagy az, a meddig csak fennáll a 
világ. Micsoda óh szépség ez a sok harag és erőszakosság ? Mi 
annak az oka, hogy nem esik meg rajtunk a szíved? Jöjj, te vagy 
az én ragyogó holdam s te lészsz az én szépek királyom, a meddig 
csak a világ világ lesz.»8) 

Egy együgyű kis dalban csirkének van nevezve a szerető. 
«A csirke mely az enyém s melyé én vagyok. Még nem lett reggel 

') 'Asek-o járeni merá bä kofr o imám cse kár 
Tesne-je veszlem merá bá csesmeje hejván cse kár 
Ez leb-e dsánán berni jábem nesáne zendegi 
Pesz merá ej dsán-e men bádsáne bidsánán poliszé cse k á r 
Kust-eje 'eskem merá bá sehneje denron cso kár 
Mufieszo unem merá bá zemreje-diván cse kár. 

") Sebe ab reszt o bárún kliálied ámed 
Dselu-dár e szipáhűn kháhed ámed 
Dseleú dárűn ke lengerdár biránld 
Ke ferdá máh-e táván kliálied ámed. 

3) Men ez deszt-e keniándáráne ftbrn 
Nemi árem guzer kerden beher szü 
Bíá szerv reváuem 
Tűi áráme dsánem 
Biá goncse deliáncm 
Tű básl 
Tá dsehán básed tű bási 
Nigárá in heme kahr o ghezeb csiszt 
Delet ber má ne mi szüzed szebeb csiszt 
Biá máh táliánem tui 
Sáh khübánem tű bási 
Tá dsehán básed tű bási. 
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s már is kimegy az utezára. Mert nem bántom én a holdat, azt a 
kutya apjút nem sértem én.»1) 

A tervbe vett utazásnak- elhalasztására vagy arról lemon-
dásra szólítja fel a választottját. »Te láttad, hogy mit tettem sze-
relemből. A bor elfogyasztása után lelkemet dobtam oda ajándé-
kúl. Nem hagyok fel a kereséssel, míg csak el nem érem a kíván-
ságom. Vagy lelkem egygvé lesz kedvesemmel vagy kimegy lelkem 
a testemből. 

Oh holdhoz hasonló arczú, lelkem a te váltság díjad. Hagyj 
fel ezzel az utazással ?»fi 

Saját fejét ajánlja fel ajándékul kedvesének, ha az őt éjszaka 
meglátogatja. «Ha éjjel hűségből hozzám eljön. Én fejemet vetem 
úti ajándékként eléd. Ragyogó holdam jobb vagy te a lelkemnél, 
te vagy az én szívrablóm. 

Én a ki őrült lettem, szépem. Oh szépség, vér borította el az 
én szemeimet. Nem neheztelek én, hogy másokkal barátkozol. Mit 
tettél én velem, hogy azt tegyed ő vele ? 

Oh szellő, tőlem a tehetetlentől menj egy időre a rózsás kert 
felé (kedvesét nevezi rózsás kertnek). Szívrabló! Szívrabló! Kö-
szöntsd őt nevemben és mondd meg neki, hogy óh te, kinek a világ 
lelke a váltság díja. Szívrabló! Szívrabló ? Fényes holdam jobb 
vagy te a lelkemnél. Te vagy az én szívrablóm. 

Én megőrültem, szépem. Tele vér lett a szemem, bájos 
alak. Mit vétettem, hogy így lealázott engem az ég. Két szemem-
ből könnyárt ontatott az ég. Egy tanácsot mondok neked, jól 
vigyázz. Ne tedd oly nyomorulttá és ne alacsonyítsd le úgy, 
mint engem, a szeretődet. Oh szívrabló! Szívrabló ! Ne bántsd 
a szívét, te ezüsttestü. Ne égesse őt úgy. mint engem a szerelmi 

fi Dsudse mái -e men men mál-e dsúilse 
Hálá szohh uesode inired bekftcse 
Ke keiner nemizáredem men 
On szegpeder nemizáredem men. 

'fi Der 'álem-e meliebbet didi ose kár kerdem 
Ba'd ez szeporden-e mej dsánrft neszár kérdem 
Deszt ez teleb nedárem tá kám-e men berájed 
Já dsán reszed bedsánán já dsán zi ten berájed 
Ej meh-liká rulií fedá! 
Terk in szefer kun. 
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bú. Ragyogó holdam lelkemncl jobb vagy, te vagy az én szív-
rablóm.»1) 

Az eltávozó kedves derekára kötött kendőből kíván magának 
szemfedőt a szerelmes. «Idegenbe menve fordulj arczoddal ha-
zád felé. Derekad kendőjéből csinálj nekünk szemfedőt. Legyek 
én a te külországba menésed áldozata. Fehér nyakad áldozata 
legyek.»'2) 

Sóhajtozik, hogy nehezen megközelíthető az ő szépe. «Te a 
várban vagy, én pedig a vár lábánál. A te ajkad, fogad és szemed 

Ger sebi ez vefá biái herein 
Men neszár-e rehet nemájem szerein 
Meli enverem ze dsán biliterem 
Tűi delberem 
Men ke inedsnün sodem nigárá 
Dide por kliún sodem uigárá 
Nerendsem ke bádigerán kliü kuni 
Tű bá men cse kérdi ke báű kuni 
Ej szebá jekdemi ez men nátevnn 
Guzer kun zemáni szft-je Golisztán 
Delber 1 Delber! 
Szelám-e men zár bervej rcszán 
Bugű ej fedá-jo tű dsán-e dsehán 
Delber! Delber! 
Meli enverem ez dsán bihterem 
Tűi delberem 
Menke inedsnün sodem nigárá 
Dide por kinin sodem nigárá 
Cse kerdem ke kh'árem nemúdi felek 
Szirisk ez dó csesmem kesűdi felek 
Kunem in neszihet bedsán zinhár 
Mekon 'áseketrá csű mon kli'ár o zár 
Delber! Delber! 
Merendsán delesrá to ej szimten 
Mebádá beszózed zighein hemesú men 
Meli enverem ze dsán biliterem. 
Tűi delberem. 

") Beghurbet mirevi rű der veteu kun 
Ez on sale keddet márá kefen kun 
Beghurbűne*) glieríbi rettenet sem**) 
Begliurbűn-e belah-e gordenet sem. 

*) gliurbán a. m. kurbán. 
**) sem a. m. sevem. 
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áldozata vagyok. Te a várban ülsz rózsabokor módra. Én csalo-
gányként lábadnál hallatom panaszom.»1) 

A szerelmes a dalban, mint már párszor előjött, kedvese vevő-
jének nevezi magát. «Én vagyok a te rubint ajkad vevője. Ha nem 
vagyok szerelmes, megölni való vagyok. Ha nem vagyok szívvel 
lélekkel szerelmes, égjek el mint a fáklya a pusztaságban».2) 

Könnyeivel irja fel egy dal szerint a szerető, hogy kedvesé-
nek helye üres. «Minden tartományban hova csak mentem, min-
den irányban a merre csak utam vettem, szemeim vizével irtam 
fel, hogy kedvesem a te helyed üres. 

Jó dolog saját szemmel látni a tulipánarczúkat. Mit ér, ha 
az ember másoktól hallja leírásukat. Az öz fut a pusztaságból és 
bőg. Találomra mit ér futkosni a vadásznak? 

Kelimhez így szólék, fogadj fel engem szolgádnak. Felelte, 
hogy öreg rabszolgát venni mi haszon.»8) 

A köznapi élet apró eseményeiből veszi tárgyát sok népdal. 
«Két szemével a búzát tisztította. Meglátva engem megtöltötte a 
vízipipát. Kinyújtottam két kezem, hogy megcsókoljam ajkait. 
Elfordítá fejét és a kertbe fordult».4) 

Egy népdal a moszlimek legkedveltebb szerelmi históriája 

M To der kal'e o men der páj-e kal'e 
Begliurbűn-e leb o dendftn o lielge 
Tő der kal'e nisini kliermen-e gol 
Menek päjet benálem liemesü bolbol. 

*) Leb e l'el-e torá men musterljem 
Eger 'ásek nebásem kustenijem 
Eger 'ásek nebásem bedel o dsftn 
Beszüzem meszle mes'al der bljábún. 

8) Beker (lijár ke reftem beher csemen ke reszidem 
Ze ab e dlde nevestem ke jár dsá-je to khállszt 
Diden klios eszt la'le rnkhonrá beesesm-e khls 
Tarli'esán ze gliejr sinlden cse faide 
Ahű ze dest mireved o náre mízened 
Szejjáde bi vükif devlden cse falde 
Goftem Kelimrá begliolámi kebftl kun 
Goftá gholámi pír kheriden cse l'aide. 

4) Dó csesmánes ke gendnm pák mikerd 
Merá midid o kalijűn csák mikerd 
Dó deszt kerdem ke lebánes bebftszem 
Szeres keds kord o mejl ber bágh mikerd. 
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Juszuf és Zalikha történetére czélozva így szól. «Legyek ón Isten 
szerelmeért a te váltság díjad oh tolvaj! Ezerszer mentem Egyip-
tomból Kanaan felé. Zulejkhám szemein kívül semmit sem láttam 
az útban. 

Mondd meg Jákobnak, hogy Egyiptomban láttam ugyanazt 
a Józsefet, kit te elvesztettél. Isten szerelmeért legyek én a te vált-
ságdíjad oh tolvaj! 

Oh Istenem Zulejkhá meghal a te kedvesed ("eziz a modern 
perzsában a. m. barát, kedves itt József később elnyert méltósá-
gára is czéloz), Józsefednek teste nem állja ki a börtönt. Isten, 
szerelmeért legyek én a te váltságdíjad óh tolvaj»! 

Egy másik meglehetős magas színvonalú dalban együtt 
találjuk említve Juszűfot, Zulejkbát és a szerelmes nő keleti példa-
kópét Lejlá-t. «Tetőtől talpig én a te irántad való hűség áldo-
zata vagyok. Meddig gyakorolod még te a hűtlenséget és megbíz-
hatatlanságot édesem» ? 

Mindenki legyen állandóan a te lábaidnál. Meddig ez a vér-
ontás mutass már egyszer kegyelmet. Hogy egyszer szerencsém 
lehessen hűségedhez. Ha meglátta volna Jákob állad gödröcskéjé-
nek kútját, abban a pillanatban érted odahagyta volna Józsefet. 

Szépségére nézve nem jobb náladnál Lejla. Nézd, hogy miat-
tad óh bálványszépség Medsnűn lettem (vagy megőrültem). Légy 
hozzám kegyes te kiért váltságdíj az én lelkem. Nyisd meg fülei-
det végre tanácsom befogadására. 

Hadd halljak pár igét ajkaidról? Hogy végre elnyerhessem 
hűséged igéretét. Tekintsd, hogy mimódon távozott el szemeimről 
az álom. Szerelmedért a te erőszakos kegyetlenséged miatt.»2) 

rl Severn fedájet men ez berájet elláhi ej duzd 
Hezár mertúbe refteni ze Meszr dsáneb-e Ken'án 
Beghojr csesm-e Zulejkhá keszi beráh nedidem 
Severn fedájet men ez berájet elláhí ej duzd 
Bejakúb bugft ke der Meszr didem 
Heirián Juszfttirá ke gom kerde budi 
Severn fedájet men ez berájet ellálú ej duzd 
Elláhí Zulejkhá 'ezizet bemired 
Ten-e Juszüfet tliáb-e zendán ned&red 
Severn fedájet berájet elláhí ej duzd. 

2) Pá tá szer-e men ender gorbán-e vefáj-e to 
Bi 'ehd o vefáirá tá kej to kuni dsáná 
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Igen ritkán a férfi szépség dicsőítésévé] is találkozhatni. 
(«Unokatestvér dédelgetem a te szűk szívedet. Szeretem a te csip-
kés hétszínü felöltődet (kebá). Hétszínü csipkés öltöny van rajtad. 
Három miszkál (mérték) arany a te gyűrűd. Abban az órában, 
mikor leülsz a gyülekezetben, három nővér a te fejed áldozata» 
(t, i. lesz).1) 

Egy másik népdal így magasztal egy szép fiút, illetőleg az 
irányában táplált szerelmi bút így rajzolja. «Annak a két hetes 
holdnak távolléte miatt újra feléledt a lecsillapúlt fájdalom. 
Nézem annak a fiúnak az alakját. Nincs a szívnek orvossága, mi 
tevő legyek» ? 3) 

Panaszkodik egy népdalban a férfi, hogy bármit vesz is neki, 
nem tetszik az a kedvesének. «Dolgom van az aranyművesek 
bazárjában. Az első boltban jó barátom van. Fáradságosan elme-
gyek a bazárba, fátyolt veszek s nem tetszik az neked. Fájdal-
masan elmegyek a bazárba felsőnadrágokat veszek számodra 

Szerháje heme khelkán madám be pá-je to 
Khún riz seví tű kej rehm i to nemá ber men 
Tű bű bikesem dsáná bor kcd-e vefä-je to 
Jakűb eger midid oncs&h-e zenekhd&net 
Gndakhti Juszűfrá onlehze bedsáje to 
Der hoszn-o to bí jűrű Lojli ne ezün behter 
Benger ke sudem ej bot Medsnűn ez beráje to 
In pend-e merá ej dsán gűs kun to demi aklier 
Lntfí to nemá ber men dsánom befedáje to 
Izhár bekun aklier jek nukte ez án lebhá 
Tá feíz bijábem men ez herf e vefáje to 
Benger ke cseszán refte kh'áb ez ber e csesmánem 
Ez 'esk-e to ej dsáná der dsoűr o dsefáje to. 

l) Piszer 'amanu' dele tenget binázem 
Kebá i csit o heft renget binázem 
Kebá-je csit o heftreng der ber e to 
Sze miszkál tilá engnsteri-to 
Heműn szá'et ke der medslisz nesini 
Sze-tá kh'áher begurbűn-e szere to. 

") Ze hodsre csesm-e omnáh-e dö hefte 
Szeri dáred belá der kh'áb refte 
Szuret-e on-piszer nezáre kunem 
Niszt dermán-e del cse csűre kunem. 
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s neked nem tetszenek. A bazárba elfáradok inget veszek s nincs 
ínyedre».1) 

Kéri kedvesét egy népdalban a szerető, hogy ne készítse el a 
vízipipát, mert megégethetné szép kezeit. «Két félig részeg szemed 
áldozata vagyok. Te ne készítsd el a vízipipát, mert megégeti a 
kezedet. Ne tölts a vízipipára, mert az nekünk tiltva van. Két kris-
tály fehér kezed áldozata vagyok.2) 

ígéri egy népdalban a szerelmes, hogy meddig csak ezüstje 
lesz, nem lesz kedvesével szemben fukar és pénzért veszi a csókot. 
«A meddig neked csak lesz csókod, elveszem én. A mig csak az 
ezüstben tart, szórom én azt. 

Azt akarom te légy az én barátom, barátom. Felvigyázóm, 
felvigyázóm te légy. Elválásod miatt panaszom van reád szívem-
ben. De jelenlétedben néma (szószerint nyelvetlen) vagyok. Óhaj-
tásom, te légy az én barátom, barátom. 

Oltalmazom, védőm te legyél. Ha a magas égbe feljutok. 
Attól kérdezem én majd meg, hogy ez vagy az hogyan is van. 
Akarom, te légy az én barátom, barátom. Az én szolgálóm, szol-
gálóm.»3) 

') Bebazár zergerán men kari darein 
Bedukűn e evvcli men jár i dárern 
Bebazár mirevem bederdmondi 
Ke csádor niikherem nemipeszendi 
Bebazár mirevem bederdmendi 
Ko esaklicsur míkherem nemipeszendi 
Bebazár mirevem bederdmendi 
Ke plrálien míkherem nemipeszendi. 
Begurbűn e dó csesm-e nim mesztet 
To kaliűn csák mekon miszűzed desztet 
To kaliűn csák mekon ber má herám eszt 
Begurbún-e belűr-e her dó desztet. 

s) Torá tá bűsze básed mi szitánem 
Merá tá nukre básed mi fisánem 
Mikli'áhem járe men jár o men to bási 
Nigeh dár-e men dár-e men to bási 
Sikájet dárem cz hedsr-e to der del 
Velikin der huzűret bi zebánem 
Mikh'áhem jár-e men jár-e men to bási 
Nigehdár-e men dár-e men to bási 
Eger desztem reszed ber cserkh-e gerdún 
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A kertbe kosárral kezében induló leánynak így udvarol a 
népdalban a legény: «Oh te kékszemű leány. Kosarat tartsz kezed-
ben és a kertbe szándékozol menni. Vedd fel kosaradat a kezedbe 
és jöjj a mi kertünkbe. Ülj a kezembe s nézz a szemembe. 

Ah te leány, ki összepakolva holmid útra készen állsz. Fáty-
lad alatt rózsacsokorral birsz. Adj fátylad alatt nekünk egy csókot. 
Ezer fájó szivű imádód van neked. 

Hej miért makacskodol te leány. Miért vágod úgy félre feje-
den a sapkácskádat. Sapkádat fejedről egy művésznek adtam. Nem 
tudom én, hogy török volt-e vagy perzsa. Oh te leány, ki az Űr 
gazellája vagy. Ha száz évig maradsz is életben, az én birtokom 
lészsz.1) 

Az utcza nagy szerepet játszik a perzsa népköltészet termé-
keiben. «Ne menj azon az utczán, mert az hosszú egy utcza. A me-
csetbe ha mégy imának az ideje van. Azon az utczán, melyen 
elejétől végig járok én, sárga rózsa nyomában megyek én.»2) 

A Perzsiában oly gyakran pusztító pestis vagy kholeráról így 
szól egy népdal. «Van több panaszom a pestis miatt. Megölt az 

Ez ft purszem ke 111 csún eszt án csűn 
Mikli'áhem jár e men járe men to bási 
Peresztár-e men tár-e nen to bási. 

') Hejá dokliter ke csesm e-zágh dári 
Szebed ber deszt o mejl ber bágh dári 
Szebed deszt gir o mejl ber bágh-e má kon 
Szer-e deszteni liesin o szelj e má kon 
Hejá dokhter ke bár beszte dári 
Bezir-e osáderet goldeszte dári 
Bezir e csáderet jek bűszo má de 
Hezárftn 'áseket del khaszte dári 
Hejá dokhter csorá leds mikuni to 
'Arakcsin ber szeret kecls mikuni to 
Arakesin-e szeret dádein benákkás 
Nemidánem ke turkeszt já kizilbás 
Hejá dokhter ke áhű-je khodái 
Eger szed szál bemáni mál-e mái. 

2) Ez on kúcse merev kftcse deráz eszt 
Bemeszdsid mirevi vekt e nemáz eszt 
Ez on kftcse ke szer tá szer revem men 
Bedumbftl-e gole zerd revem men. 
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ennyi ezer istenes embert. Először Germszirt kereste fel. Minden 
lakóját foglyul ejté annak a falunk. 

Másodszor Gézen városát látogatta meg. Tíz tevékeny embert 
ölt meg ott és két asszonyt. Ardesztánban számtalan népet pusz-
tított el. A nép, a felnőttek és a kicsinyek közül. 

Erre és Támeben csupa istenfélő emberek laknak. Űrre és 
Tamebe nem ment el a pestis. 

Behatolt Tarkba és környékébe. Megölte a nemes czipésze-
ket.1) Eise minden lakóját megszomorította. Felét az ottani lako-
soknak föld alá tette. 

Betört Mezze és környékébe. Megölte Szebz-'Alít és Kelb-
'Alít.»2) 

Igen sokszor hallhatni Perzsiában egy népdalt, melyben a 
szerető macskának van nevezve. A macska különben a régi indek-

J) Az eredetiben geve-kesá illetőleg egyesben geve-kos az akire a 
közfürdőbe menetelkor a lehúzott czipőket bizzák, geve kos is, cuipedibus 
excalceatis ealeei traduntur Yullnrs II. 1066 1. The person in whose care 
the shoes (in a public bath etc.) are given. Steingass A Comprehensive 
Persian-English Dictionary iLond. 1893) 1109 1. I t t úgy látszik egyszerűen 
-czipészt jelent. 

b Dárem csend gile ez deszt-e ve bú 
Kuste eszt csendin hezár klielke kliodá 
Evveli bár ämede eszt ber Germ szil-
Khelge*) on dehrá heme kerde cszir 
Dojom bár ámede eszt sehre Gezen 
Kuste eszt doli merd-e kári o dő zen 
Kuste ez Ardesztán khelge bisumár 
Ez onűsz vez sigliár vez kibár 
Űrre o Táine homo merd-e kliodá 
Űrre o Tame nerefteszt in vobá 
Várid Tark o ineháles geste eszt 
Geve-kesái**) nedsibi kuste eszt 
Khelge rise rá heme gliamnák kerd 
Niszfe áu klielká bezir-e khák kerd 
Várid Mezze vo meháleá geste eszt 
Szebz'ali o Kelb'alírá kuste eszt. 

*) khelg a. m. khalk 
**) Geve-kesá a. m. geve kesliá a perzsa többes há a társalgási 

nyelvben többnyire á-nak hangzik (i preobladajuscsim okoncsaniom jav-
lajetszva á—há) Zsukovszkij Materialy dija izuesenija perszidszkikli Nar-
jecsij (Szent Pétervár 1888) 212 1. 
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nél is egyértelmű volt a szeretővel. Ezen a macska (márdsára) szó 
kétértelműségén alapszik a Katha Szárit Szagara mesegyüjtemény-
beli szójáték, midőn a Gautama szent ember feleségét Ahalját 
elszerető Indra isten macskává változik. «Abban a pillanatban 
(t. i. mikor a férjet Gautamát meglátta) félelmében macskaalakot 
öltött magára Indra. Ki áll ott, kérdezte aztán Ahaljától Gautama. 

Ez itt csak egy macska (vagy szerető), így felelt az prakrit 
nyelven, férjének nem egészen titkolva el az igazat. 

Igazán, ez a te szeretőd, igy szólt erre nevetve a bölcs.»*) 
«Simaszörü macskám van. Elmegy a mennyasszony házába. 

Elhozza a kakas csirkéit. Jöjj szívrabló, dédelgetni, szeretgetni fog-
lak. Bizalmasod leszek. 

Megszabadítlak, kiszabadítalak a búbánt kötelékeiből. Jó ba-
rátod leszek. Macskám van fényes szőrű. Elmegy Irák városába. 
Hoz onnét lámpaféleket (vagy lámpához valókat). Jöjj szívrabló, 
dédelgetni, szeretgetni foglak. Bizalmaskodom veled. Megszabadít-
lak a búbánat békóitól. Szerető barátod leszek.»**) 

*) Márjárarűpam eakre ca bhayád Indro'pi tatksanam 
Kah stliito'tra iti so'pricchad Alialyam atha Gantama 
Eso thio khu majjáo ity apabhrasthavakryá 
Girá satyánurodhinyá sá tani pratyabravít patim 
Satyam tvajjára ity uktvá villásán sa tato munili 

Katha-Sarit Sagara ed. Brockliaus (Lipcse 1839) 237 1. 
**) Görbe dárem cse malűsz 

Mlred ]) kliáne je 'arűsz 
Miáred dsúdse i khorosz 
Delber biá náz náz názet kunéin 
Hemrázet kunem 
Ez geid-e4) gliem báz báz bázet kunem 
Dem százét kunem. 
Görbe dárem cse borákli3) 
Mired sehreje Erákh4) 
Miáred eszbáb-e cserákh5) 
Delber bía náz náz názet kunem 
Hem rázet kunem 
Ez goído gliem báz báz bázet kunem 
Dem százét kunem 

B mired a. in. imreved. 2 j geid a. m. kaid. 3) borákli a. m. burák. 
4) 'Erákh a. m. 'Irák a k hás ejtése elég gyakori. 5) cserákh a. m. csirágh 
tehát gliaiu helyett kh. 
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A dervisről, kit a néphumor szokásos hu, hu, ő, ő (azaz Isten) 
felkiáltásáról hu-babának nevez, szól egy széltében énekelt nép-
dal. «A barátság rózsájának kinyílásától (szószerint felkelésétől) 
csupa fény a mi vendégségünk. 

Hozz bort, a hárfa és a tamburin hangjai mellett. Jöjj hu-
baba ! Jer liubaba. Én azt láttam a dervisgyerek tulajdonságaiban, 
a mit Mózes látott a sinai hegyi tűzben. Jöjj bubaba! Jer hubaba! 
Jer bubaba, hubaba, bubaba! Derekad kendője hubaba! A pázsit 
szőnyege letaposva lett a lábától. Annyi tudós és tudatlan perdült 
ott a tánczra. Egy rózsafa van házunk közepében (a dervis gyere-
ket érti a rózsafa nevezet alatt). Termete előtt eltörpül a kert 
cziprusainak a magassága. Jöjj hubaba! Jer hubaba! Hubaba, 
hubaba. Turbánod fonata kubaba.»1) 

Nagy nénjének szívtelenségét így rajzolja egy népdal hőse. 
«Lelkem, nagynéném az ajtóban állok. Sültre és kenyérre éhezem. 
Vesd meg az ágyam, hadd aludjam. Az ágynak nincsen matrácza. 
A nagynéne erre igy felel.) Az éj kezdetén nincs semmi dol-
gom veled. 

Heggel majd kihúzom én a sírból az apádat» (perzsa károm-
kodás.3) 

x) Ez tliabet-o gol-c muv&lat bozm-e md por nür 
Biár bádo de áváz-e barbút o teinbűr 
Bid hú bábá ! Bid hübábd ! 
Men ez semájil-e dervis becse ón didem 
Kc did Mnszd-je 'Imrdn der tedselli-je tűr 
Bid hűbdbd! Bid hübábd 
Hűbdbá ! Hűbdbd ! Hűbdbd I 
Sdl-e kemeret kü-bábd! 
Biszát-e szebze leked kűb sod bepd-je nesát 
Ze beszke 'arif o 'dminl bcreksz berdseszt end 
Biá hű bdbd! Bid hű bdbd! 
•Teki direkht-e gol ender mijáno khdncje mdszt 
Bid hü bdbd! Biá hü bdbd I 
Hübábd ! Hűbdbá! Hübábd ! 
líisteje szeret kű bdbd! 

s) 'Ammedsdn dor helge babéin 
Gesne i nün o kebdbem 
Rakh-te kh'db biendáz bekh'ábein 
Rakht-e kh'db dősek nedáred 
Szer-e sdm kdret neddrem 
Dom-e szobh ágáét der dreni. 
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Egy európai leányra, ki 1889-ben az akkori rendőrfőnök 
gyermeke volt, alkalmazták a következő gúnydalt, Lejlának keresz-
telve el őt. «Nem voltam-e én a főnök leánya ? Az ötszáz főnyi 
rendőr uráé ? Lejla ! Lejla ! Jáczint és cziprus a Lejla. 

Ha Medsnűnnak zavart volt a szíve. Lejla nálánál zavartabb 
szívvel birt. 

Igen gyöngéd a Lejla. Fiatal menyasszony a Lejla (v. szép 
leány). 

Ha másokhoz volt hajlandósága. Miért hozott akkor engem 
hirbe (szó szerint miért törte akkor össze az edényemet) a Lejla ? 

Lejla ! Lejla! Lejla! Kicsoda a Lejla. Európai a Lejla.»1) 
Lejla különben a perzsa népköltészetben a szerelmes nő jel-

képe. Olykor igen sikamlós dalokban is felhasználják a nevét. 
«Lejla lelkem, nyakad köré a kezem. Lelkem Lejla, hadd 

csókoljam a szádat. 0 az enyém, a mije van, az is enyém.»'2) 
A végső sort illetlen tartalma miatt nem fordítom. 

Egy népdal felsorolja, hogy honnan kell házasodni. «Ha jó 
barátnőt akarsz, csimei leányt végy el. Ha tövis nélkül akarod a 
rózsát, handseni leánynyal kelj házasságra. Ha akarod, hogy fel-
találd a mennyországot, gbulam berzí vagy abjonei leányt végy 
nőül.»8) 

*) Meger men dokliter-e re'isz nebúdem 
Száheb-e púnszed-tá polisz nebúdem 
Lejla ! Lejla! 
Szerv szumbul eszt Lejla 
Eger Medsnűn del sűride dást 
Del Lejla ez ú súrldeter dást 
Lejla ! Lejla ! 
Lejla malúsz eszt Lejla. 
Táze 'ariisz eszt Lejla 
Eger bádigeránes búd mejli eserá zerfe ruerá bisikeszt Lojlí 
Lejla kiszt Lejla 
Ferengi oszt Lejla. 

a) Lejla dsán desztem gerdenet 
Lejla dsán lebet bebűszem 
Kbödes kbász males kliász 
Akli kirem dád kirem dád. 

s) Eger j á r kli'áhí esíme j i gir 
Go! bi kliár mikh'fthi hendseni gir 



A PERZSA NÉPDAL. 45 

Gunydalok, melyeknek a tárgya más mint a szerelem, arány-
lag nem nagy helyet foglalnak el a perzsa népköltészetben. Ilyen 
például a következő. «Szőlőéréskor a kertben vagyunk. Ha eső 
esik, fedél alá huzódunk. Kenyerezéskor igen egészségesek vagyunk. 
De dolog időben sánták vagyunk.»1) 

A hősieskedést így gúnyolja egy dal. «Mikor az asztal harcz-
terére ugratok, egy pillanat alatt megtöltöm én kenyérrel a ha-
samat. 

Én az a bajnok vagyok, ki haragomban egy rőfnyire beülök 
a folyó vízbe. 

Az a hős vagyok én, ki a csata napján rést ütök handsárral 
a tiszta vizén. Fogammal vért szívok én ki a gránátalmából. Hadd 
tudják meg az emberek, hogy én milyen vitéz vagyok. Kanállal 
aludt tejet veszek én ki a fazékból. 

Hadd tudják meg az emberek, hogy én milyen vitéz vagyok. 
Fürészszel le veszek két levelet a platánról. 

Hadd lássa a világ milyen hős vagyok.»3) 

Eger kli'áhi ke dsenuet bijábi 
Gliulám berzi ve ábjönei gir. 

fi Vekt-e engűr tűi bághim 
Vekt-e bárún tűi thághlm*) 
Vekt-e nűn khórden ke csághim 
Vekt-e kár kerden esulághim. 

*) thágb a. m. ták. 
**) tVigh a, in. csák. 

fi Bemejdán-e szofre csú dsevlán kuiieni 
Bejek dem sikemrá por ez nini kuneui 
Men on pelileváneni ke vekt-e gliezeb 
Nesined beäb-e reván jek vedseb 
Men ón pehlevűnem ke rftz e ineszáf 
Kuned khendser rekline ber äb-e száf 
Ze dendún der ärem ze khűn ez enár 
Ke merdom bedánend nienein pehleván. 
Ze kásuk der ärem ze mászt ez tcghár 
Ke merdom bedánend menem pehleván 
Ze ár re behurrem dó berg ez csenár 
Ke inerdom bedánend menein pehleván.*) 

*! Valami hét sorral bővebb alakban kiadta és oroszra lefordította 
e verset Zsukovszkij Obrazcsik porszidszkago jumora Zapiszki Vosztocs-
nago Otdjelenija (Szent Pétervár 1886l I. 31G 1. Az egész igen emlékeztet 
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Az elővigyázatra int egy oktató népdal. «Ha a lyukra teszed 
a kezedet, gondolj a kígyóra. Ha a földre teszed lábad, félj a tövis 
szúrásától. Ha nem vagy úszó, ne tedd lábad a tengerbe. Ha bele 
merültél, gondolj annak a partjára.»1) 

Végül a népköltészet termékei közé sorolhatók talán a kol-
dusdalok Sájek a népies perzsa költő,2) ki az iráni koldus csavargó 
világot szatirizálja, több ilyen dalt jegyzett fel. 

Meglehetős száraz felsorolásai ezek azoknak a helyeknek, 
hová koldus megy avagy menni akar. 

«Sehresztán felé megyek én. Óvjon meg téged Isten a nyári 
hőségtől. Hadsekin és Tázabádba megyek. Erszényemet megtöltöm 
szívemet felvidítom.»8) 

«Tálisba kell mennem, barátim. Körutat téve, onnan Seft 
felé kell utaznom, Tarokrábba megyek én. Sas módra Iíestbe 
szállok.»4) 

Különösen a selyem termő vidékeket éneklik meg a koldus 
dalok. «Kohdem és Kejhínbe megyek én.» 

«A selyemből nyert pénznek örülök én. Sákadsi felé veszem 
én az utam. Ha alamisnát kapok tőled, hádsi leszel.5) Jengirűd és 

Dsa'fer indiai perzsa költő firdauszi modorú szatyrájára. V. ö. Kuka The 
Wit and liumour of the Persians (Bombay 1894 33 1. 

l) Doszt ber szulákli d&rl ez már endese kun 
Pál ber gil minehi ez zckhm-e kliár endese kun 
Eger sináver nlszti ber mouds-e derjá pá rneneli 
Eger miján ghark gerdí ez konár endese kun. 

') V. ö. a szerző ezikkét: Sájek der Satyriker des Vagabundenlebens 
in Irán. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1895. 338 1. 

s) Mirevem men beszemt-e Sehresztán 
Elemán ez hevá-je tábesztán 
Mirevem Hádsokln o Tázábád 
Kisze rá por kunem delirá sád. 

4) Bájed eszt dúszetán be Táles reft 
Gerdesi kcrd o sod reváneje Seft 
Mirevem men beszenit-e Tarokráb 
Itestrá tej kunem bemeszlc ogáb* I 

*) ogáb a. m. 'ukdb. 
•"') Ha könyöradományt adsz, isten téged hadsivá tesz majd (eger 

sunri fejz bemen bedehld khodá sumárá hadsi bikunod). 
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Ferzkenárt keresem én fel. A selyembogár bábokból hozd elő osz-
tályrészemet»1) (azaz adj abból könvöradományt). 

i) Mirevem men be Kolidem o Kejhin 
Sád gerdem ze pul-e ebrisom. 
Mirevem men be szemt e Sá'kadsi 
Blreszed fej j e men sovi liádsi 
Mirevem Jengirűd o Ferzkenár 
Keszmet-e pileje merá tho*) Már. 

*) tlio a. m. tű. 





Szenáji és a perzsa vallásos költészet. 
(Olvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1902. április 7-én tartott 

ülésén.) 

BEVEZETÉS. 

Talán egy nép költészetében sem játszik oly nagy szerepet a 
vallás, mint a perzsákéban. Nem tekintve az egészen a hit szolgála-
tában álló zend és pehlevi nyelvekkel élő párszi irodalmat, csak-
nem valamennyi mohammedánkori nagy költö, kezdve a halha-
tatlan Firdauszival, kire kimutathatóan nagy hatást gyakoroltak 
az ind védánta és az új platói bölcsészeti rendszeren alapuló 
pantlieista tanok,*) le a XIX-ik század verselőiig, minden nevesebb 
perzsa költő többé-kevésbé a mystikus iránynak hódolt. 

Az árjákat jellemző mély vallásos érzés ós a nép minden 
rétegét átható ind és buddhista befolyás, mint a hamu alatt rejtőző 
parázs maradt meg a karddal propagált iszlám rideg alakoskodó 
szertartásainak leple alatt. 

Moliammed hitének merő külsőségekhez ragaszkodó forma-
lismusa nem tudta kielégíteni a perzsák vallásos érzelmekre oly 
fogékony kedélyét. A belső embert nem alakította át az iszlám; 
jóllehet az az iráni népjellemre rombolva hatott s az igazságot 
imádó népből hazug képmutatót csinált, igazat kell adnunk ezért 
Lebmannak, Zoroaszter legújabb dán biograpliusának, hogy egy 
népnek sem tett annyi kárt a mohammedanismus, mint éppen a 
perzsának.**) 

*) Etlié: Neupersische Litteratur (Grurub i.vs der iranischen Philologie, 
St rasburg 1896.), II . 273. 1. 

**) Pä intet folk liar Islam gjort större skado end pä Perserne; ti 
fä liar som de haft deres religion beliov for at bevare (lores karakter. 
Zaratliustra (Kopenhága 1899.), 41. 1. 

AKAD. É R T . A Ml'KLV- RS S Z É P T U D . KÖRÉBŐL. X V l l l . K Ő T . 9 . SZ. 1 * 
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48 KÉGL SÁNDOR. 

Tárt'karokkal fogadták ez okból az orthodox iszlám talaján 
Goldzilier1) szerint főleg a keresztény szerzetes-élet aszketismusá-
nak példájára felvirágzott rajongó, mindent istenítő bitelveket, 
melyekhez később sokféle idegen tan járult. 

Lényeges külömbség van, úgymond Ethé, az arab és az 
iráni szufizmus között, mert míg az előbbi legalább első phasisá-
ban fejlődésének hű maradt az iszlámhoz, addig a másik, a perzsa 
már kezdetben eretnek színben mutatta magát. 

Igen jól jegyzi meg ezért Hafizról írt monographiája elő-
szavában Easmussen,2) bogy a perzsa szufizmus főleg abban tér el 
az arabtól, liogy jobban a szélsőségig megy. Alapelve egy végtelen 
rajongó szerelem. Isten az egyedül igazán létező, kívüle minden 
más csak látszat az ő lényegének visszatükröződése,3) avagy ki-
folyása. 

Eleinte túlságos nyomatékot helyeztek egyes kutatók a budd-
hista befolyásra s szinte ind szektának szerették volna feltüntetni 
a szufizmust. Mások az ind védánta bölcsészetben keresték a rejtély 
kulcsát. 

A sokfélekóp magyarázott nirvánát a fená-val hozták kap-
csolatba, nem véve tekintetbe, hogy a nirvána egészen más fogalom, 
mert a teljes megsemmisülés és nem az isteni lénynyel való egybe-
olvadás jelzésére szolgál. 

Hogy mennyit köszön a fejlődöttebb stadiumában lévő szufiz-
mus az ind védánta és a buddhizmusnak, az még nincs kellő vilá-
gításba helyezve. 

Annyi azonban valószínű, hogy közelebb áll a hindu védánta, 
mint Gautama atheista tanához. Ide látszik mutatni az a körül-
mény, hogy az ind philosophiai irodalom és a szufizmus termino-
lógiája olykor szószerint megegyeznek egymással. így például a 
remek szanszkrit vallásos költemény, a Bhagavadgita, egy helyen 

') Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, XIII . 35. I. 
-) Sűfismen i Persien or langt mere yderliggäonde end den arabiske 

Siifisme der omtales oven for Den grundprineip er on mystisk uendelig 
kaerlighed. Studier over Háfiz (Iíopenhága 1892.), 10. 1. 

3) Y. ö. Mahmud Sebiszterl: 
TEdem äineh heszti heszt mutlak 
Kiz ii pejd&szt 'aksz i täbis-i hakk 

Gulsen i Ráz ed. Whinfield (London 1880.), 9. 1. 
492 
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földterülethez hasonlítja az emberi testet. «Ezt a testet Oh Kunti 
fia! Földterületnek hívják. A ki ezt ösmeri, azt földismerőnek 
nevezik az ehhez értők.»') Hasonló költői képpel él nem egy helyen 
a nagy szufi-költő Feríd-ed-Din 'Attár. Itt-ott a lélekvándorlásnak 
is akadni nyomára a szufi-költészetben. A hivő útja a legfőbb 
lényhez oda-vissza a «deverán-i vudsúd», mely a legalacsonyabb tói, 
az ásványtól a teremtés koronájáig, az emberig emelkedik.®) 

Nem képmása-e a lélekvándorlásnak ? Legalább alapeszméje 
kétségkívül ind eredetre vall, ha az új platói iskola külső mezében 
jelenik is meg. A nagy német indianista Weber, az ó-ind irodalom-
ról írt művében megemlíti az anyagelvi atheista Szánkhja bölcsé-
szeti iskola által a szufizmus fejlődésére gyakorolt nagy hatást. 

A Szánkhja philosophiai rendszer, úgymond, mely a Kr. u. 
első században érte el a virágkorát, félreismerhetetlenül nagy be-
folyással volt Kis-Azsiában a gnosticismusra. Ezen az úton s később 
közvetlenül is jelentékenyen befolyásolta a szufi-tanok fejlődését 
és gyarapodását.3) Garbe, kinek a Szankhja-bölcsészet legalaposabb 
ismertetését köszönjük, ezen ind-görög bölcsészeti érintkezés lehe-
tősége mellett tör lándzsát. Ebben szerinte Perzsia lett volna a 
közvetítő.4) 

Ujabban az új platói bölcsészeti iskola tanításából szár-
maztatják a szufi-dogmákat. Igen szépen kimutatja ezt Reynold 
Nicholson, a legelső nagy szufi-költő, Dselál-ed-Din Rumi váloga-
tott verseinek kiadása elé írt kitűnő bevezetésében, hol Plotinus 
és a szufik bölcsészeti terminológiája közt von párhuzamot. Való-

') Idam gariraih Kaimtoya ksetram ity 'abhidhiyate 
Etad yo vetti tani práhuh ksetrajnam iti tadvidah 

Bhayavad Gitd ed. Thomson (London 1855.), 07. 1. 
"-) V. ö. Nicholson Selected poems from the dirim.. Shamsi Tabriz 

(Cambridge 1898,) 46—9. 1. 
il) The influence it exercised upon the development of Gnosticism 

in Asia Minor being unmistakable, while further both through this 
channel and afterwards directly also, it had an important influence upon 
the growth of the Sufi philosophy. The history of Indian Literature (Lon-
don 1882.), 239. 1. 

') Die historische Möglichkeit eines indischen, durch Dcrsien ver-
mittelten Einfluss auf die griechische Gedankenwelt und damit der Über-
tragung der oben erwähnten Ideen aus Indien ist unbedingt zuzugeben. 
Die Samkhya Philosophie (Lipcse 1894.), 89. 1. 
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ban meglepő a hasonlóság a görög bölcsészeti szekta és a szufik 
műszavai között.1) 

Az új platói iskolával azonosítja még a szufizmust Gibb 
imént megjelent török irodalomtörténetében. Három okra alapítja 
ezt az állítását. Első a két rendszernek, az uralkodó két vallás köl-
csönözte színezetet leszámítva, azonos tartalma (the practical 
identity of the two systems). Második az, hogy Syriában, Jamblichus 
hazájában tűnt fel először, hol a neoplatonista-tanok igen el voltak 
terjedve. 

Harmadik bizonyító ok végül Gibb szerint az, bogy a 
mohammedán-bölcsészet is az Aristotelesnek, az új platói iskolá-
hoz tartozó magyarázóinak nyomain indult fejlődésnek.3) Teljes 
bizonyosságot nehéz ebben a kérdésben elérni, mert az új platói 
iskola is telítve van az ind tanok sajátságos keverékével, melyek 
külömböző, többé-kevésbé tiszta csatornákon oda eljutottak. Hogy 
mi a szufizmusban a közvetlenül ind forrásból, s mi a görög köz-
vetítéssel átvett dolog, ahhoz csak Plotinus és követői iratainak 
a szufi-könyvekkel való pontos egybevetése adhatja meg a rejtély 
nyitját. 

SZENÁJI ELŐTTI PERZSA VALLÁSOS KÖLTŐK. 

A híres szufi szent Bajazíd (meghalt 875 Kr. u.) volt az első 
perzsa, ki a pantheismus tanait verseiben kifejezésre juttatta. Köl-
teményeiben a nagy sejkhnek, kit egy másik szufi-nagyság, Dsoneid, 
a sejkhek Gábor arkangyalának nevezett el3) (Dsoneid guft Bajazíd 
der miján-i ma csűn Dsabríl eszt der miján-i méláik), már csak-
nem egészen a perzsa mystikusok képletes nyelvét látja az olvasó. 

«Ha el akarod érni kívánságodat, úgymond egyik versében, 
tégy le két vágyról. Egyik vágy a világé, a másik maga az óhajtásé. 
Halld meg a bisztami öreg (t. i. Bajazid) jó póldázását. Mondj le a 
csalétek-magról, hogy megszabadulj a hálóból.»4') 

fi Selected poems (Cambridge 1S98.), XXX. 1. 
fi A history of Ottoman poetry (London 1900.), 54. 1. 
fi * Attar Tezkiret-ul Aulija (Lahore 1891.), 86. 1. 
fi Kh'áhi kill részi békám ber dár dű káin 

Jek káni zi dunjá ve diger káni zi káui 
Nikft meszel sinev zi pír-i Bisztáin 
Zi dáneh teme* bibur kih reszti ez dám 

Iívjüz al 'arifin (Teherán 1805.), 28. 1. 
494 
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Kétszáz évvel a mystikusok fejedelmének, Bajazid Bisztámi-
nak a halála után, kinek a verseinek a hitelességéhez sok kétség 
fér, született Abulhaszan Kharakani (meghalt 1033.), a jeles val-
lásos költő. 

Kharakani költeményeiben nehéz a földi szerelmet a meny-
nyeitől külön választani, ő már úgy ír, mint a nagy lyrikus Háfiz, 
kinek sok versét kétfélekép is lehet magyarázni. Egy helyen így 
szól saját szemeihez: «Az a jó barát, a kinek látásával a szem 
ékeskedik. Őt nem látva, nem hagy fel a sírással a szem. Nekünk 
az ö szemlélhetése végett kell a szem. Ha nem nézheti a jó bará-
tot, mi haszna akkor a szemnek ?»') 

Az isteni végzésben való megnyugvás netovábbját nyújtja fia 
halálára írt négysoros versében. «Isten mentsen attól, hogy én a 
te végzésed miatt jajszóra fakadjak. A te parancsoddal ellenkezzek. 
Bár lenne nekem száz más ilyen kedves gyermekem, Hogy egy 
napon így áldozatul hozhatnám őket érted.2) 

Nincs, a ki tudná a mindenség titkait. Az örökkévalóság tit-
kait sem te nem tudod, sem én. Ezt a rejtvény-betüt sem te nem 
olvasod, sem ón. A függöny mögött van csak szó az én és a te-ről. 
Ha a lepel lehull, sem én, sem te meg nem maradunk.»3) 

Kharakani kortársa volt Abű-Sz'eid (meghalt 1049),*) az oly 

') An dűszt kih didenes biárájod csesm 
Bi didenes ez girje nejászájed csesm. 
Márá ez berá-ji didenes bájed csesm 
Ger dűszt nebined becsih kár ájed csesm. 

lika Kuli Khán Rijcu ul 'arifin (Teherán 1.305.), 29. 1. 
4) Hásá kih men ez hukm i tú efghán kunemi 

Bákhod nefeszi khiláf-i fermán kunemi 
Szed kurret 'ein digerem bájiszti 
Tá rúz csenln behr-i tú kurbán kunemi. 

U. o. 29. 1. 
3) Bszrár i ezel rá neh tű dáni neh men 

ín lierf mu'emmä nehtü kh'äni u neh men 
Heszt ez pesz-i perdeh guftugu-ji men u tű 
Csün perdeh bijnfteil neh tű máni u neh men. 

U. o. 29. 1. 
5) Kthe: Die Iiuba is des Aim Solid Inn Abul-khair (München 1875.), 

Die mystisch', didaktische und lyrische Poesie und das spätere Schriftthum 
der Perser (Hamburg 1888.), 7—10. 1. Neupersische Litt. Grundr. d. Iran. 
Phil. (Strassburg 1896.), II. 273—5. 1. 
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gazdag perzsa vallásos irodalom első, igazán nagy költői tehetsége. 
0 volt az első, ki egészen a pantheismus megéneklésére adta 
magát. Abű-Sz'eíd, a perzsák kedvencz versnemének, a négysoros 
versnek egyik legjelesebb müvelője. Jóllehet, már a perzsa költé-
szet Homórje, Rúdegi szép négysoros verseket hagyott hátra, de 
azért ő volt az első költő Iránban, ki minden költői termékét ebben 
a metrumban írta. 

Valószínűleg Abú-Sz'eíd példájára írta Omer-Khejjám, a 
híres csillagász-költő halhatatlan négysorosait, melyek annyi for-
dítóra találtak Európában. 

Abú-Sz'eíd gyönyörű költeményeiben találjuk először, mondja 
Ethé,') a perzsa vallásos irányú költők képletes hasonlatokkal 
kéjelgő írmodorát. A földi szerelem tükrében látja az isteni lény-
nyeli egyesülés után sóvárgó, rajongó szerelmet. A szép, kedves, a 
mosusz bajfürtű, holdarczú bálvány jelképzi az istenséget. 

Az epedő szerelmes az istenséggel egybeolvadásra vágyó 
emberi lélek. Háfiz és a többi vallásos lyrikus mind Abű-Sz'eid 
nyomán baladnak. 

Igaz, hog}" már Bajazíd és Kharakaní is az allegorikus 
irályt művelték, de Abű-Sz'eíd lett első mestere ennek a költői 
képekkel ékes stílusnak. Abű-Sz'eid nem oly orthodox, mint az első 
arab mystilursok. Az ö szemében csak akadály az iszlám rítusa. 
Maga mondja egyik versében: «Míg romba nem dől a Medressze 
és a mecset, Nem jutnak addig zöldágra az istenes emberek. Míg 
nem lesz hasonló a bithez a hitetlenség s az eretnekség nem megy 
bitszámba. Nem lészen addig egyetlen hivő sem igazi muszulmán.2) 

Bűnösségét tüntetőleg emlegeti, akár csak 'Omer-Khejjám s 
nem tart számot arra, hogy őt a jó moszlimek közé sorozzák. 
«Nincs nyoma sem arezomon a moszlimségnek, így fejezi ki magát 
egy négysorosában, még a frengik kutyája is különb én nálam. 
Olyan gyalázatos sötét képű vagyok én, hogy a pokol is átallana 
engem befogadni.3) 

Abű-Sz'eiddel eg}' időben élt Rubi Sirázi (meghalt 1050), ki 

') Die mystische, didaktische und lyrische Poesie der Perser (Hamburg 
1888.), 8. 1. 

-) Ethé: Die Uuhd'is des Ahu, Said (München 1875.), 157. 1. X. sz. 
") Ethé: Ii ahá'is des Aha Sa id (München 1875.), 100. 1. XXVII. sz. 
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himnuszszerü dalaiban az isteni egység tanáról zeng éneket. 
A Tarikh-i Guzideli szerzője szerint bizonyos Abdullall Khefif 
Sirázi nevű sejkhnek volt a tanítványa. Nevét, mely perzsául a. m. 
hegyi, onnét nj-erte, hogy megtérése után egy hegyre vonult vissza 
remetének. 

Megtérésének az oka szerencsétlen szerelme volt. Riza Kuli 
Kbán szerint ugyanis halálosan beleszeretett a padisah leányába. 
Szerelmi bánatában, miután belátta, hogy nem nyerheti el imá-
dottjának kezét, egy a városon kívül fekvő hegyen a vezeklésnek 
és a jámbor életnek szentelte magát. Idővel olyan nagy hírre tett 
szert Kubi, hogy a fejedelem maga kereste őt fel és maga ajánlotta 
fel neki leányának kezét, de a szentéletre szokott és annak édes-
ségét megízlelő költő, elébe téve a földi szerelemnek a mennyeit, 
visszautasította a magasrangú arát (ez kebul ába numúd). 

Érdekes, hogy később mégis hozzácsatlakozott, a világi gyö-
nyörökről lemondva, egykori ideálja, a királyleány és együtt 
remetéskedett vele a hegyen.1) Igazi pantheista szellemben így szól 
Kulii egyik verséhen: «Olyan tenger az isteni lélek, hogy az egész 
világ bele van merülve. Elég csodának, tudom én azt, ha a test 
annak a tengernek a habja. 0 a külseje és a belseje a világ összes 
parányainak. Nincs olyan tárgy, melynek nem ő lenne a forrása.»2) 

A növényvilágból veszi hasonlatát egy másikban : «Nem érezte 
az az Úr kertjéből az isteni egység illatát. Ha a beavatott szemé-
hen nem egyforma a tövis és a rózsa.»3) 

Ha százezer szép kedves, mondja egy helyen, mutatja is 
arczát. Úgy tekints reájok, hogy csak egy az a szívrabló. Olvasd 

Ve (lsezbeli-i mehebbet i fm 'űsik szádik malibűb-i 
Szűri kli'odra bedsáneb i kh'od kosíd gújend 
Kik her dű dor an kuli bo'ibádet mesgliül búdend. 

Iiijáz ul 'arifin 128. 1. 
Bull baliriszt kill 'alem liemeh gliarkend derű 
Besz odseb dánem oger dsiszm kef-i dorjá iszt 
Zákir u bátin zerrát i daiháu űszt liemeh. 
Niszt esjá oger ű 'ein i liemeh esjá niszt. 

U. o. 128. 1. 
Bú-ji taűliíd zi bűsztáu i khodá nosoni deli oszt. 
Kb ár u gul dor uczcr i 'árif oger jekszán niszt. 

ftíjáz ul 'arifin 128. i. • 
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meg bár százszor az egyet, Egy marad az, azért jóllehet, számtalan 
lesz a megolvasás száma.1) 

Nem tartozik a szorosan vett vallásos írók közé a nagy arab 
perzsa tudós Ibn-Sziná, a nyugotiak Avicennaja, ki arab nyelvű 
munkái mellett anyanyelvén perzsául is írt nem egy könyvet.2) 
Hazájának tudományos irodalmában előkelő helyet foglal el a 
Dánisnameh-i 'Állal, mely a philosophiának terjedelmes ency-
elopsediáját nyújtja. Gyakorlati életbölcsességgel teli perzsa köl-
teményei a nagy tudósnak a józan ész magasztalását tartalmazzák 
s olykor a nagy positivistára, 'Omer-Khejjámra emlékeztetnek.3) 
Megemlítésre méltó, hogy Ibn-Sziná a már előbb említett rajongó 
vallásos költővel, Abú-Sz'eíddel levelezésben állott. Behá-ed-Din a 
Keskul-ban Abü-Szetd egyik levelét közli Ibn-Szinfihoz és a nagy 
tudósnak arra adott válaszát.4) 

Ethé szerint Ibn-Szinának egy A bú-Sz'etilhez intézett levele 
hozta volna közelebbi viszonyba a két ellentétes gondolkozású 
nagy szellemet. Egyik verse Abu-Sz'etdnek Ibn-Sziná egy versére 
adott költői felelet: «Mi isten kegyelméből elértük a szentek rangját 
(má im belutf i hakk tevellá kerdeh), így szól a kérdéses költe-
ményben Ibn-Sziná nagy önérzetesen, túl vagyunk mi a jón és a 
rosszon. Ott, a hol a te kegyelmed működik, olyan ott a tett, mint 
a nem tett s meg nem tetté válik ott minden cselekedet.» 

Abú-Sz'eid így kritizálja az önérzetes tudóst: «Oh te, ki jót 
nem tettél és rosszakat elkövettél (ej nik neh kerdeh ve bedihá 
kerdeh). S aztán azt hiszed, hogy mindentől megszabadultál, Ne 

') Ger szedhezár sáhid-i ra 'ná miinúd rukli 
Einiger bervej dsumleh kill dilszitán jekí eszt 
Jekirá ger beszedrek ber sumári. 
Jekí báseű 'ededhá bl sumár eszt. 

U. o. 128. 1. 
2) Darmesteter: Les orít/ines de la poésie persane (Paris 1887.), 02—7. 1. 
•'') Egy pessimista színezetű szép arab kaszídek-jét eredeti szöveg-

ben ós franezia prózai fordításban kiadta Carra de Vaux báró La Kagidah 
d'Avicenne mir l'Aine Journal Asiatique Tome XIV. No. 1. 159. 1. Egyéb 
arab költeményeirőt szól Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur 
(Weimar 1898.), I. 458. 1. 

4) Keskul (Kairo 1305.), 291. 1., Tqjiny Edinenija 252—3. 1. és Zdsnj 
i rjecsi szlarca Abu Szaitla ed. Zsukovszki/j (Szent-Pétervár 1899.), 65—69. 1. 
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támaszkodj te az isteni kegyelemre. Mert sohasem lesz nem tetté 
a tett s a mit tenni elmulasztottál, nem válik az megtetté.1) 

Egyik igen gyakran idézett versét Ibn-Szinának, az isteni 
természetnek emberi véges értelemmel való megérthetetlenségéröl, 
Etlié Abk-Sz'eid négysorosai közé sorozta, holott már tartalmánál 
fogva inkább illik a nagy tudós ajkára. 

«Bár sokat csatangolt ebben a pusztaságban a szívem, Egy 
hajszálnyit sem tud, jóllehet sok hajszálhasogatást végzett. Ezer 
nap gyúladt ki a szívemből, de azért Nem talált útat egy parányá-
nak a tökéletességéhez sem.2) 

Abn Sz'eidAA egyenrangú, igazán jeles költő volt Anszári, 
kit szülőhelyéről herati öregnek is neveznek (meghalt 1088).s) 
A mély vallásos érzés kifogástalan költői formában nyilatkozik meg 
nála. Művei közül alig egy pár verse van Európában ismertetve és 
eredetiben kiadva4) s ez az oka, hogy Abű-Sz'eídnél kevesebbre 
becsülik. 

Félig rímes prózában, félig versben irt műveivel nagyban 
hozzájárult az oktató- és a szufi-költészet egybeolvasztásához, mely 
később kelet legelső moralista s didaktikus költészetének vetette 
meg az alapját. 

Legismertebb szellemi termékei Anszári múzsájának a len-
dületes fohászok (munadsát), melyek kőnyomatú kiadásokban meg-
lehetősen ismertek a mohammedán keleten. Anszári volt Szend-ji 
úttörője. Vallástudományi munkáival az Ilahi Ntímeh a. m. az Isten 
könyve és a Zád ul 'árifin a. m. a beavatottak útravalójával. — 
Rövid, velős modorban, minden felesleges czikornya, körülírás 
nélkül, érthetően tárgyalja a szufi-tanokat. 

Rendíthetetlen hive Anszári a védánta-bölcsészet Brabma-
dogmájára emlékeztető, túlságig vitt pantheismusnak és saját inon-

fi Et hé: Die Bubá'ts des Aim Said (München 1875.), 53.1. Ibn Színá 
versét és Abű Sze'ldnek arra írt válaszkölteményét Nicolas és Whinfield 
Omer Khejjám kiadásukba felvették. Zsukovszkij Etilének adva igazat Ibn 
Színának tulajdonítja a szerzőséget, Muzafferijeh Szbornik Sztatf ucsenikm 
Rozena (Szent-Pétervár 1897.), 359. 1. 

*) Die Ruha is des Abu Saul (München 1875.), 155. 1. VI. sz. 
a) Anszári a herati üreg. Egyet. Phil. Közi. (19U0.) 103. 1. 
*) Zsukovszkij 20 költeményét közli a Zamjetl.i Vosztocsnyja (Szent 

Pétervár 1895.), 79. 1. eredetiben ós orosz prózai fordításban. 
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dúsa szerint csak abban különbözik a martyrságot szenvedett 
Manszíir Khaüáds-tói, ki az istenséggel egynek állította magát 
lenni, hogy nem mondja azt ki oly leplezetlenül. A mit Manszür 
mondott, én is azt mondottam, ö kinyilvánította, én meg elrej-
tettem (áncsih Mansziir goft men goftem u áskárá kerd men bini-
huftem). 

Nizámi ul 'aruzí egy anekdotát közöl Anszáriról, mely ször-
nyen fanatikus bigottnak mutat ja be a nagy sejkhet. Halálos gyű-
löletet táplált volna ugyanis Anszári egy jeles orvos, Edíh Iszmail 
ellen. Haragját az keltette fel a szent férfiúnak, hogy a herati nép 
azt hitte Edibröl, hogy az még a halottakat is fel tudja támasz-
tani. Ezt a csodatevő hatalmat pedig magának akarta vindicalni 
sejkhünk.*) 

Lépten-nyomon a híres orvos ellen izgatott, áskálódott a 
«herati öreg». Gyűlöletében annyira ment, hogy a tudós orvos 
könyveit is elégette. Egyszer azonban halálos beteg lett Ár/szári 
és az orvosok nem tudtak raj ta segíteni. Szorultságukban egy 
edényt küldtek vizelletével megtöltve Edíb Iszma'ílnak, ki azonnal 
küldött ellenségének egy hathatós gyógyszert, azzal az izenettel, 
hogy tudományt kell tanulni és nem más ember könyveit el-
égetni. 

A pessimistikus vonás számos költeményének komor színe-
zetet kölcsönöz: «Oh jaj, hogy tegnap jöttem e világra s még mit 
sem tettem. Nem lett kelendő ma az én árúczikkem, Holnap el-
megyek én, mit sem tudva meg a titkokból. Sokkal jobb lett volna 
nekem ide se jönnöm.»**) Az önbálványozást, az önzést így osto-
rozza: «Hiba nagynak tartani önmagunkat. És önmagunkat válasz-
tani ki az egész emberiségből. A szem bogarától kell azt eltanulni. 

*) Now this fanatical dislike arose from religions motives, for the 
people of Herat believed that he could restore the dead to life, and this 
belief was injurious to bis own pretentions. Broxcne Chahdr Maqala Journ. 
Adat. 1899. 835. 1. 

**) Dl ämodern ve nejämed oz men kari 
Imrüz zi men germ nesud bazári 
Ferdá birevem bikheber ez eszrárt 
Ná ámeden bili búd! ez 5n biszjári 

Ríj Az ul 'arifin 31. 1. 
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Mindenkit meglátni, csak saját magát nem.«') Igazi szüli létére 
kevés súlyt fektet a külső szertartásokra. «A te részeged vagyok én 
s nem törődöm a borral és az üveggel. A te vadász-zsákmányod 
vagyok én és ment vagyok a háló és a csalétektől. 

Te vagy az én czélom, ha a mecsetbe és a bálvány-templomba 
járok. Ha nem az lenne, mi akkor nekem az a két hely?»2) 

A vágyakról lemondva, lesz igazi ember a hivő. «Feltétel az, 
hogy mikor te a szenvedés útjának leszel az embere. A pornál 
alázatosabb légy. Emberré lesz mindenki, ki letesz a kívánságról. 
Dobd ki a murád a. m. kívánság á-ját, hogy ember légy» (nehezen 
visszaadható szójáték az arab Íráson alapszik, hol a perzsa merd 
ember szó csak egy közbeszúrt alíf által külömbözik a murád 
kívánság szótól).8) 

Egyenlő könnyűséggel írt Anszári perzsául és arabul. Fontos 
a szufi-tanok fejlődésének tanulmányozására arab munkája, a 
Kitáb manázil usz Szairln a. m. az utazók állomásainak könyve, 
mely azonban még nincs kinyomatva.4) Mint prózaíró is kiváló 
érdemeket szerzett magának Anszári. írt többek közt egy Kórán 
commentart és a keletiek kedvencz históriáját, Juszuf ós Zalikliát 
egy perzsa prózaregónyben dolgozta fel. Ez a regény, melynek 
teljes czíme: Anisz ul muridin u szemsz-ul medsálisz, még ki-
adatlan. 

') Eib eszt buzurg ber kesidcn kh'odrá 
V'ez dsumloh-i khalk ber guzidcn kh'odrá. 
Ez merdumek i dídeli bibájed ámukht 
Didón liemoh keszrá u ncdiden kh'odrá. 

ü . ott. 
'*) Meszt-i tű om ez bádeh u dsám ázád em. 

Szoid-i tű em ez dáneli u dám ázád em. 
Makszűd-i men ez Ka'boh u butkháneh tűji 
Ver neh men oz ín lier dű makám ázád em. 

U. ott. 
Sart oszt kih csűn merd-i reh-i derd sevi 
Kháki ter u nácsizter ez gerd sevi 
Her kű zi murád kom seved merd soved. 
Bifigon elif i murád tá merd sevi. 

Ilifáz ul ári fin 31. 1. 
4) Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur (Weimar 1898.), 

1. 433. 1. 
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Ékes rímes prózája a «Herati öregnek», úgymond Zsukovszkij, 
nagy népszerűségnek örvend Perzsiában és Közép-Ázsiában, hol a 
perzsa tudvalevőleg a latin nyelv szerepét játsza, sokan könyv-
nélkül tudják egyes szebb imaszerű fohászait és a dervisekhez inté-
zett jóra buzdító intelmeit. Nagy mestere volt ö a nyelvnek és kor-
társai közt alig van hozzá hasonlítható tehetség.*) 

Az egyszerű, de szép könnyed perzsa prózairály jó példája az 
előbb idézett orosz orientalista által kiadott vallásos irányú meséje 
Anszárinak a «Hangyáról és a csalogányról», mely nem egyéb a 
Tücsök és a hangya ismeretes meséjének perzsa paraphrasi-
sánál.**) 

Vallásos irányú költő volt az Anszárival egy időben elhunyt 
híres tudós utazó, Naszir Khoszrev (szül. 1004, megh. 1088), ő a 
perzsa irodalomnak egyik legérdekesebb, mondhatni Faustazeiti 
egyénisége. Határtalan tudvágyánál fogva ide-oda csatangolt a 
különböző vallások és tudományok széles mezején. A lét emberi 
elmén felüli titkának kikutatását tűzte ki czélul. Többször változ-
tatta vallásos nézeteit. Eleinte buzgó Szunnita volt, később az 
Iszmáilita-szektához csatlakozott, de véleményszabadságáról soha 
sem mondott le teljesen. 

A mások tekintélyére alapított hitnek nem volt nála nagyobb 
ellensége, számtalan helyén divánjának maró gúnynyal ostorozza 
a taklid követőit. Mint szabad önálló gondolkozású ember, keveset 
törődött a vallás előírt rítusaival. Még a mekkai zarándoklás sem 
imponál a nagy utazónak. «Az Igaz (t. i. Isten) imámja felé kell 
lelki arczodat fordítanod. Engedelmességből hódolva, miért for-
dulsz te testi arczoddal Hidsáz felé ? (rű-ji dsán szű-ji imam-i hakk 
bájed gerdenet — Gáh-i tá' et csikuni rű-ji dseszed szű-ji Hidsáz). 
Ha ez a te balvéleményed igaz lenne, nem menne akkor más, csak 

*) Privedennyja «pjesznin'Abdallaha (t. i. Ariszári) uzse dosztotacsno 
szvidjetelisztvnjut v 'njern velikago niasztera szlova jedva li imjejuscsago 
szjebja ravnago szredi szversztnikov. Pjeszni Kheratszkayo Sztarcza. Zaut-
jetki Yosztocsnyja (Szent-Pótervár 1895.), 108. 1. 

**) Zapiszki XI. köt. (Szent-Pétervár 1899.), Szolcwej i Muravej 304. 1. 
Ugyanez a mese, mint azt Zsukovszkij megjegyzi, Dubeux-nek munkájá-
ban IM Perse (L'univers pittoresque, Paris 1841.), l,e rossiynol et la fourmi 
czimmel Äa'dtnak van tulajdonítva: Parmi les divers arbustes qui ornaient 
un jardin frais et délioieux, un rossignol adopta un rosier stb. 448. 1. 
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bidsázi ember a paradicsomba.» Igaz szufi soha sem volt Naszir 
Khoszrev s csak az iszma'ilita-dogmák és az új platói iskolától 
kölcsön vett eszméi mutatnak a szufizmussali rokonságra. Sok 
helyt az Ikhván usz-Szafa bölcsészeti rendszerét tükrözik vissza 
költeményei, ez azonban mind csak a közös forrás okozata. Szufias 
színben tüntetik fel egyébként Naszir Khoszrevet szabadelvüsége, 
mely olykor tudományos kétely mezében lép föl nála. 

Mert már első stadiumában fejlődésének volt valami eretnek-
szerű hitetlenséggel kaczérkodás a szufi-nagyságok nyilatkozatai-
ban. Hiszen még az atheismus vádját sem vették nagyon rossz 
néven az első szufi-szentek. 

Dsutieíd, például egyszer így szólt: «senki sem érheti el az 
igazság fokát, míg csak ezer becsületes ember tanúságot nem tesz 
atheista eretnek voltáról.»*) 

Valóságos polyhistor volt Naszir Khoszrev, ki joggal mond-
hatta magáról egy versében, hogy nem maradt olyan tudomány, 
melyből többet-kevesebbet hasznára ne fordított volna (nemánd ez 
hicsgún dánis kik men z'án nekerdem isztifádet bis u kemter). • 

Ura volt kora összes nevezetesebb keleti nyelveinek, sőt állí-
tólag görögül is tudott. Nagy jártassággal birt a természettudo-
mányok terén, így csillagászati vonatkozásokkal lépten-nyomon 
találkozik az olvasó müveiben. Mint költő, a tanköltészet terén 
aratott magának babérokat. Oktató vallásos költeménye, a Rnsená-ji 
Námeh (a. m. A fényesség könyvé) egyszerű, cziczoma nélküli nyel-
ven örök igazságokat hirdet, sok helyt a gnomikus görög írókra 
emlékeztető modorban. 

Naszir Khoszrev a perzsa irodalom első nagy moralistája, 
nála a didaktikus-elem a túlnyomó. A formával nem sokat törődött 
költőnk, ezért verseit bizonyos egyhangúság teszik európai olva-
sókra nézve kevésbbé élvezhetőkké. Pizzi nem sokra becsüli Naszir 
Khoszrevet, mint költőt, az örökös ismételgetését a nagy igazságok-
nak, mely a tanköltészet gyakori hibáját veti neki a szemére.**) 

*) Lá jablughu ahadun dardsat-al hakikati hattá jashada fihi alfu 
sziddikin biannalm zindikun. 

**) Naszir Khoszrev egy még kiadatlan művéről megemlékezve így 
szól: «Sappiamo del resto, che il libro non e libro di gran conto; e tacei-
amo anehe delle qaside o delle elegie rnorali di Nasir, non solo perché, 
secondo noi, di nessun valore poetico (se ciö non fosse, dell autore av-
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Mások e sorok írójával együtt kitűnő műnek tartják a Rasend-ji 
Námehet és nem egy gyöngyét a mystikus költészetnek találják fel 
Naszir divánjában. 

Naszir Khoszrev volt Szeitá-jin&k úttörője. A Hadikat szer-
zőjének főérdeme, bogy Naszir Khoszrev erkölcstanító írmodorát 
a szufi-tanokkal szerves egészszé tudta összeolvasztani. 

Sokat köszönhet ezért Szend-ji Naszir Khoszrevnek, ki meg-
mutatta, hogy hogyan lehet költői mezt adni a magasztos vallás-
erkölcsi elvekre.*) 

Naszir Khoszrev nek a később annyira felvirágzott moralista 
irodalomra gyakorolt befolyása kétségtelen. Örök érdeme marad, 
hogy ö volt az első perzsa író, ki igazi meggyőződés hangján hirde-
tett józan erkölcsi elveket és izent hadat a bitéletben a tekintély-
nek. Ethénck és Schefemek sikerült eloszlatni azt a ködöt, mely 
Naszir Khoszrev rejtélyes egyénisége körül képződött. Az az úgy-
nevezett önéletírás, mely annak előtte egyedüli forrása volt 
a költőről szóló tudósításoknak, nem egyéb újabbkori kohol-
mánynál.**) 

Ethé szerint valószínűleg a hidsra tizedik századának máso-
dik feléből származik. Akhdr, a nagy keleti fejedelem idejében 
ugyanis szorgalmasan olvasták szabad szellemű megjegyzései és 
eretnek színezete miatt Naszir Khoszrev költeménykötetét. 

Erre mutat többek közt, hogy az akkoriban írt perzsa 
szótár, a Ferheng i Dsihángiri szinte hemzseg a nagy utazó diván-
jából vett versidézetektől. 

Könnyen meglehet, hogy akkoriban állította össze valamelyik 

romo fatto monzione tra i lirici), ma anche perchó vi troviam pur sempre 
ilotte e ridette le stesso coso misticlio. Una sua qasida poi che lo Sehefor 
ha publicata nolla introduzione al Libro dei viaggi, é pur misera cosa! 
Sloria delta jtoesia persiana (Turin 1894.), I. 214. 1. 

*) Ethé; Nasir hin Khusraus Lehen, Denken und Dichten (Lejda 
1884.), Scheper Sefer Náwéh (Paris 1881.), Ethé: Die mystische, didaktische 
und das spätere Schriftthum der Perser (Hamburg 1888.), Pizzi: Storia delta 
poena persiana (Turin 1894.), 2 köt. Ethé: Neupersische Litteratur, Grund-
riss d. Iran. Phil. (Strassburg 1896.), II . köt. 277. 1. 

**) Ates Kedeh (Bombay 1299.), 202.1. Sefer Nameh Relation du Voyage 
du Nassiri Khosrau. Publ. trad, par Scheper (Paris 1881.). Cot opusculc est 
rcmpli de details fabuleux; il est cependant possible d'cn tirer quelques 
ronsoignements utiles. Introd. VHI. 1. 

5 0 4 

2 7 6 



SZENÁ.ri ÉS A PERZSA VALLÁSOS KÖLTÉSZET. 19 

indiai perzsa író az autobiographiát, mely a kor ízlésének meg-
felelően telides teli van hihetetlenül csodás elemekkel. 

A szufi-szentek különben, mert ilyenfélének tartották akkor 
Naszir Khoszrevet, minden időben csodatetteikröl, természetfeletti 
tudásuk és hatalmukról voltak nevezetesek. 

Elég egy tekintetet vetni a Zsukovszkij által nem rég kiadott 
legrégibb ilyen két műbe, melyek a nagy szuíi-prófeta Abá-Sz'eidáel 
foglalkoznak, hogy egész özönét lássuk a természetfeletti tudás és 
hatalom tanujeleinek.1) 

Ellenfele volt Nászir Khoszrevnek a jeles si'ita vallásos 
költő, Abú lszhák Kiszá'i (szül. 953). Ifjú korában az élet gyönyö-
reinek élő udvari költő volt, ki a nagyok szolgai magasztalására 
fecsérelte el nagy költői tehetségét."2) 

Később öreg korában erőt vett rajta a vallásos rajongás. 
Túlbuzgó si'ita lett, ki Alit az istenség incarnatiojaként üdvö-

zölte nem egy költeményében. Költői nevét Kiszá'i a .m. köpenyest 
némelyek szerint onnét nyerte, hogy megtérése után szégyenében 
mások előtt mindig köpenyével takarta el az arczát. Mások meg 
úgy magyarázzák, hogy azért hívták így, mert magára vette az 
aszkétaság palástját. 

Fenmaradt dalait mély érzelem és komor borús pessimista 
világnézlet jellemzik. Versei közül néhányon meglátszik, hogy azok 
a költő igazi érzéséből fakadtak s nem mesterkélt verselmények. 
Igen szomorú, sok szenvedéssel lehetett tele3) Kiszá'i élete. «A vi-
lágrajöt tem azért, hogy mit mondjak, mit tegyek ? Enekeljek-e 
dalt, mulassak-e, élvezzem-e a pénzt és a vagyont? Teherhordó 
barom módjára éltem egész életemet a világon, mert fiam rab-

') Ihn tizina a világi bölcsesség képviselője a Hidat u sukhenrín i 
Sejkh jEbü tizeid írója szerint sok észszel íöl nem fogható cselekedetén 
csodálkozik a nagy szentnek Zdznj i ijecd sztarca Abu Szaida mejkhenej-
szkago (Szent-Pótervár 1899.), 69.1. Tajny Edinenija sc Bogom v jwdvigakh 
sztarca Abu Szaida (Szent-Pétervár 1899.). 

*) Ethv: Neupersische Litteratur, Grundr. d. Iran. Phil. (Strassburg 
1896.) II . 283. 1. Pizzi: Storia della poesia perdana (Turin 1894.), I. 74. 1. 

3) Ma que' pcnsieri suoi, o delicatio o foschi e cupi, si trovano in 
quei versi di lui che sembrano non essero stati fatti perchó il poéta avesse 
voluto farli, ma che gli siano sgorgati liinpidi e spontánéi dall' animo in 
un momonto foiicc. Pizzi: titoría della poesia per dana I. 75. 1. 

AKAD. KKT. A NVELV- KS SZKKTUD. KÖKKBOL. XVII1. KÖT. 9 . SZ. -
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szolgája s feleségem foglyává lettem (szutúr-vár bedunja guzástem 
hemeli umr — kih berdeh gesteh i ferzendem u eszir-i 'ejál).')» 

Riza Kuli Khan perzsául írt nagy irodalomtörténeti müvé-
ben először bizonyította be, hogy Kiszá'i Naszir Khoszrev kor-
társai közé tartozott és a jeles utazóval költői levelekben pole-
mizált.2) 

Az iszmailita alapdogma ellen fordul, úgy látszik, Naszir 
Khoszrevhez intézett bölcsészeti kérdéseket fejtegető költeményé-
ben Kiszá'i, mely vers egész terjedelmében közölve van Riza Kuli 
Kháii könyvében. 

Az iszmailiták, vagy más néven bátin-ik ugyanis azt taní-
tották, hogy Isten nem közvetlenül hozta létre a világot, hanem 
először önmagából megteremtette a «Világészt«. Ez a Világész a 
mindenség igazi alkotója, melyet ez okból, mint legfőbb istenséget 
tisztelnek az iszmailiták. 

A Világész, mely a férfias elemet képviseli, hozta aztán létre 
a női elemet, a Világlelket. 

Ezen az Istenségből emanáló dualismuson alapszik a bütinik 
hite. «A lélek és a bölcseség» (t. i. a Világész és a Világiélek), 
ezen a kék égbolton mozognak-e? Vagy mind a ketten ebbe a por-
golyóba vannak-e elrejtve? 

Miért nem tud beszélni s miért nem élőlény a világ? Ha meg 
van ebben a világban mind a kettő : a lélek és az ész ? 

Ha pedig nincsenek a világban s most távol vannak. Ha lát-
hatatlanok, akkor most a mi testünkben vannak jelen. Es a 
mikor aztán ebből a testalkatból kiválnak. Valamik-e akkor azok 
(t. i. a lélek és az elme), vagy semmik s tüneményként mulnak-e 
el ? Ha a testen kívül magokban semmik. Akkor ma is hasonlókép 
semmiségek ők, ismeretlen s ügyefogyott nyomorékok3) stb. 

') Ellié: Die Lieder des Kisá'í (München 1874.), 135. 1. 
Ü Medsma el fuszehá I. 482. 1. 
•1) Dsán u khired rcvendeh ber in csorkh i ekhzerend 

Já her dú an nihufteli der in gű'i egliberend 
'Alein csira niszt szukhongü'í ű dsánver 
Ger dsán u 'aki her dú bedín 'alom enderend 
Ver der dsilián nejond ala-l-hál ghá'ibend 
Ver gliáibend der ten-i m i csunkih házirend 
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Nem tekintve a bölcsészeti kérdésekben eltérő nézeteiktől, való-
színűleg azért táplált ellenséges érzelmeket Kiszá'i Naszir Khoszrev 
iránt, bogy ez utóbbi Alít a bárom megelőző klialifával egy vonalba 
helyezte, a mi vérig sértette az Alit istenítő túlbuzgó sifitát. 

Még Szenáji fellépése előtti időbe esik egy fiatal költőnek, 
Serí/nek tankölteménye, a Ráliet-ul inszán (a. m. Az ember nyu-
galma,) azaz az emberi kedély megnyugtatása, mely rövid velős 
modorban erkölcsoktatásokat szed versbe. Nyelvéből Ítélve, mert 
szerzőjéről nevénél egyebet nem tudunk, Schefer és Ethé kevéssel 
a Firdauszí és 'Unszuii után következő korszakban írott műnek 
tartják.*) 

Mint csaknem minden más perzsa morális tanítókönyv, a híres 
perzsa király, Nusirvánmk tulajdonított axiómák és bölcs taná-
csokra vezeti vissza erkölcsi elveit. Kilenczvennyolcz rövidre szabott 
versikében tárja gyakorlati erkölcstanát az olvasó elé. Maga mondja 
el prózában írt élőbeszédében, hogy kevés szóval sok eszmét ád: 
«kevés a beszéde és sok az értelme könyvének» (goftáres endek 
mantes feráván). Minden egyes verses tanácsának külön czíme van. 
így például «addig kell nyújtózkodni, a meddig a takaró ér» (páji 
be-endázeh i gilím kesid), mások bajain végy példát (ez belá-ji 
keszán fibret girid) stb.**) 

A nagy perzsa éposz-íróra, Firdauszixa, emlékeztet, bogy a 
világlátott «földmíves» (dihkdn) ajkaira adja a keretül szolgáló 
monda elbeszélését. «így emlékezett meg arról a világlátott föld-
míves (dsihán dideh dihkdn csenin kerd jád), hogy mikor Kbosz-
roesz fejére tette a királyi koronát. Dicsőséges győzelmi ünnepet 
ült. A gonosz Arimántól megszabadította a világot. Mindenkinek 

V'&ngeh kizin mizáds muhejjá dsudá sevend 
Csizend já nek csíz u "erz vár biguzcrond. 
Gor csíz nísztend birűn ez mizáds i ten 
Imrüz niz lá-sej u medsliúl u abterend. 

Medsma'el fuszehrí I. 483. 1. 
*) Le style du Rabat oul-insan est plus archaique que celui dos 

écrivains de la période des Ghaznévides. Schefer: Chrestomathie persane 
(Páris 1883.), I. 206. 1. 

**) Eredeti szövegét a Rdhet ul insziin-n&k kiadta Schefer: Chresto-
mathie persane (Páris 1883.), I. 206—232. 1. Olaszra fordította több darab-
ját Pizzi: Sloria delta pocsia persiana (Turin 1894.), II . köt. 348—51. 1. 
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igazságot szolgáltatott. Megszüntetett minden igazságtalanságot. 
Az ö tetszése szerint s szive kívánsága szerint járt az égen a hold 
és a Mercur-csillag.» 

Egy pompás koronát csináltatott Nusirván, mely «fényesebb 
volt a Jupiter-csillagnál». Mindenki még saját lelke árán is vevője 
lett volna, olyan remek mű volt az. Olyan volt, mint az égen 
ragyogó nap, a mesterség és lelki jelentősége egyformán díszítették 
azt a királyi diadémot. 

Huszonhárom ága volt annak a remek ékszernek. Erre a 
koronára Íratott föl egy jó tanácsot adó könyvet az igazságos ural-
kodó. Minden szava megért ezer lelket.*) 

Első tanácsa,hogy ismerd meg tenmagadat.**) Vallásos érzel-
meknek kevés tért ad s a gyakorlati erkölcstanítást tűzi ki ezélul. 
Rövidre fogja tollát szerzője, mert minden egyes tanácsa egy-egy 
nyolczsoros mesznevibe van nála foglalva. 

Költői értéke a mftvecskének semmi sincs, legtolebb cziczo-
mátlan világos irálya érdemel elismerést. 

SZENÁJI ÉS KORTÁRSAI. 

Szenáji fellépése a perzsa irodalom aranykorára következő 
századba esik. A legremekebb költői alkotások egy Firdauszí, Abh-
Sz'eid, Anszári halhatatlan müveiben a perzsa költői nyelv elérte 
a tökély legmagasabb fokát. 

Az új platói bölcsészet és az Upanisddók magasztos pantheis-
musa, mely az individuális emberi lelket a világlólekkel, Brah-
maunal azonosítva, úgyszólván isteníti az embert, kimondván a 
védánta sarkalatos tanát kifejező aham brahma aszmi (ón Brahman 

*) Toki táds tíibánter ez inusterí 
Hemeh kesz mer ftrá bed sári mustori. 
Csft khursld rnkhsán zi cserkh i bulond 
Csih oz behr-i pisi csih ez behr-i pend stb. 

Schefer: Chrestomathie persarn (Páris 1883.), I. köt. 207. J. 

**) Iíhisten sinuszra ez má durűd dihid. 
Kesz kű ten-i khistenrá sináklit 
Bemejdán-i kám eszp-i ikbál tákht stb. 

Sehefer: Chrestomathie per,saw; (Páris 1883.), I. 208. 1. 
524-
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vagyok) mondatot, már megtalálták aszufizmns rendszerében kellő 
kifejezésüket. 

A teljesen kifejlődött szufizmusra nagy költök remek költői 
mezt adtak. Naszir Khoszrcv az oktató-költészet terén mintaszerű 
remek költeményeket irt s elkészítette az útat a bölcs Sza'di és a 
többi moralista perzsa költő számára. Nem volt már egyéb bátra, 
csak rendszerbe foglalni és egyesíteni szerves egészszé a szufi-
tanokat a didaktikus elemmel. 

Ez volt Szenáji feladata, ki első rendszeres költői tanköny-
vét, vezérfonalát adta a perzsa mysticismusnak. Prózai tankönyvét 
ennek a vallásos bölcsészeinek megírta már vagy hatvan évvel 
Szenáji előtt Dsullábi, a Kasf-ul mahtlmb (a. m. A leleplezett föl-
fedése) czímű müvében.*) 

Családi neve Szenájinak Abdul medsd Medsdűd bin Adam 
volt. Gbazna városában született 1068 körül, születésének évéről 
biztos adat nincs. Ifjúkori tanulmányairól is keveset tudunk. 
Eleinte Szenáji, mint a legtöbb keleti költő, az udvar kegyétől 
várván üdvét, a túlvirágos phrasisokban kéjelgö magasztaló köl-
tészet müvelésével foglalkozott. 

Dicsőítő versei Szenájiriak miben sem különböznek egy 
Minucsehri, Maszud Szelmán Enverí, avagy tanítója 'Oszmán 
Mukhtárí hasonnemű szellemi termékeitől. Ezek a panegyrikus 
kaszidék képezik költeménykötetének első részét. 

Nincsen ezért igaza Kazvintnék, ki azt állítja, liogy Szenáji 
divánjában nincs dicsérő vers, hanem csupa intelem és bölcs 
mondás van ott, miért megérdemelné, hogy aranynyal írják.**) 

A költészetbe, mint már mondva volt, 'Oszmán Mukktúri 
(meghalt 1149 vagy 50) vezette be Szendjit, ki egy versében nagy 
dicsérettel emlékezik meg egykori mesteréről. «Nem sötétül el ket 
nap és két hold előtt a Merkur-csillag. Ha elrabol egy parányi 
porszemet Mukhtári kedélyéből a Merkur-csillag. Annak, kinek a 
bölcseség szemében és a biztos tudás fülében, helyes számítása 

*) A szufi «öregek»-ről szóló első perzsa könyv Zsukuvszkij szerint 
AI/u Sz'eíil 1049-ben bekövetkezett lialála után néhány évtizeddel Íratott. 
V. ö. Tajny lúlinenija sz Ragom (Szent-Pétervár 1899.), Vrediszlm-ie 2. 1. 

**) Laísza íiliá inadban aszlan. 
Caztrini Kusmoi/rajihie (Göttiuga 1848.), II. 278. I 
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előtt a nyilas csillagházába jön a Merkúr-csillag (vag}' az íjj idegére 
illeszkedik a nyílvessző).*) 

Annak, a kinek dárdahegyéhez hasonló tolla előtt, oly szol-
gálatra készen adja be derekát a Merknr-csillag, mint a lándzsa (az 
előbbihez hasonló szójáték a Merkur-név nyíl jelentésével). 

Ha aranyhoz hasonlítja a szőlőtő levelét, aranyos lesz azután 
a szőlőnek levele az ő hatalmától a «tir» hónapban. 

Oh te ifjú (talán fiatal lehetett a tanítója, mikor Szenáji ezt 
a verset írta), kinek minden fülnek új gondolatodban mindenkor 
új világosságot keres a vén világ. A te barátságodtól olyan díszt 
ölt magára a szó, mint az éden kertjei. 

Úgy éget a tűz, mint a pokol, ha a tc haragod volt a tanítója. 
A mit verseléskor a te gondolatod elmédtől kap. Olyat egész életé-
ben nem kap az esőző felhőtől a gyöngykagyló. A mi csak azelőtt 
szabad volt a bölcsek verseitől. Az mind rabja mai napság a te 
ékes szavaidnak. 

Úgy veszi ki magát a te feketélő soraidban a jelentés és az 
értelem, mint a világosság a látó szem bogarában. Mint a por 
alakul a te verseid hallatára a szél. 

Nem csoda, ha ezután téged utánozva zengik dalaikat, a te ver-
seidbe beleszeretve, az ágakon a madarak. Azért, mert téged lát egye-
dül igazi férfiúnak a szűz eszme, csak a te elmédet világítja az meg. 

A Venus-csillag és a Merkur mindenkor jelen vannak egy 
szép mondásod megballására és részt vesznek, mikor te verset 
költesz.**) 

*) Szójáték a Merkur csillag perzsa nevének «tirf-nek nyíl jelen-
tésével. 

**) Ncseved pis dű kimrsid u dft mell tári t ir 
Ger bered zerreh-i ez khátir i Mukhtári tir 
Änkih der csesm-i khired xnendi u der gfts-i jak'm 
Pis endázoh-i szidkes bekemftn äjed tir 
Ankih pis kelem hemcsft szinánes geli-i zokhm. 
Ez pej fáideli csűn nizeh miján bended tir 
Ger beb zer vaszf kuned berg i rezám-á posz ez än 
Berg zerrin seved ez daűlet i ft dor meh-i tir. 
Ej dsevání kill zi ma'ni noúet der her gfts 
Her zemän nur liemi t.elebed 'alem-i pir 
Szuklmn ez mibr-i tű ilrászteh äjed csft dsinán 
Ates ez kbism-i tft ümftkliteh szüzed csft sz'eír 
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Tovább folytatva szörnyen dagályos versét, Szenáji nagy 
önérzettel így szól: «A kor hozzám fogható jeles költőről a ver-
selésben nem tudott. De mikor téged ebben a foglalkozásban meg-
látott, rájött, bogy te olyan vagy, mint én.»*) 

Mukhtári költeményei Minuesehrtre emlékeztető keresett tu-
dákos hasonlatokkal felcziczomázott irályban vannak írva. Ked-
vesének bájait például így festi le egy helyen : «Nekem a dicséret 
a lelkemen fekszik, másoknak ellenben csak az ajkukon van az. 
Mert a tenger mélyébe rakja le az igazgyöngyöt és a felszinére 
hozza fel a törmelék gazt. 

Ha nem fedi be a fényt az árnyék. Miért vet akkor a te éjed 
árnyékot a fényre ? A holdfogyatkozás, Ob én holdam a föld árnyéka 
miatt van. 

A te holdfogyatkozásodat azonban az ámbra és illatszert 
árasztó hajfürtök árnyéka hozza létre. Te érted sóvárogva, kámfor 
támadt mosuszomból (azaz megőszültem). Te nálad pedig az ón 
bajomra mosusz vegyült össze a kámforral (azaz feliár arczodat el-
boríták mosusz színű fürteid). 

Neked rubint közül mosolyog ki az összefűzött gyöng)*sor. 
Én pedig siránkozva gyöngyesőt hullajtok. Lassú felkelésed a 
cziprust, gyors távozásod a rózsát juttatják eszembe. Földeríted a 

Aucsih íikret kemí ez 'akl-i tú jábed gehi nezm 
Behemeh W nejábed szedef ez abr i mutir 
Hercsih zlu pis ez nezm-i hukemá bűd ázád 
lleszt der bend i szukhunhá ji tű imrűz eszir 
Ma'ní onder szijeli-i herf-i khatet lieszt csunánk 
Moded i rouseni ender szijelii csesmi beszir 
Rá vi ánrűz kih s'ir-i tű szerájed ez deines 
Bäd csűnkhák ez än s'ir seved naks pezir 
Ez pej dűszt-i nezin i tű murghán ber sákh 
Neh "edseb ger pesz ez In szakhteh szerájend szefir 
Ez pej inkih turá merd hemi billed u besz 
Ma'ni-ji bikr hemi ber tű kuned dsilveh zemir 
Her zemán zuhreli u tir ez pej jck bukteh i tű 
Her dű der medslisz-i s'ir i tű kariuend u musir 

Kullijdt (Teheráni kiad.) 45. 1. 
*) Hahr der s'ir ne/irem nedást vélik 

Csűn turá did der in sughl merá did nezir 
U. o. 45. i. 
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lelket, mint a holdvilág az éjszakát s huri módra elcsábítod, el-
bolondítod az embert. Ismeretes vagy parányi szájacskádról (szó 
szerint szájtalanságodról). 

Es én, kevés liija, hogy utánad vágyakozva szívnélküliségem-
ről ne legyek nevezetes.»') 

Daűlet sah szerint különösen híres egy Ibrahim sahnak tisz-
teletére írt kaszidéje, mely így kezdődik : «Olyan a szívem, moszli-
mek, hogy pusztulásnak indult a lelke. Abba a betegségbe estem 
én, melynek nincs tudva a gyógyszere.»2) 

Ennek a versnek mintájára írta Khakánt a legtöbb perzsa 
Tezkerehben első helyen közlött költeményét önmagáról : 

«Öreg tanítóm nékem a szívem és én vagyok a tanít-
ványa»8) stb. 

Kellemesebbet birsz te, így szól egyik szerelmes versében 
Mukhtüri, a czukor és az ambránál. Jázmin van ambrában és 
tulipán van a czukor közt nálad. A szépség maga szerelmes a te 
szépséges orczádba. Mert a széparczüaknál mindennap szebbé tesz 

') Merá medh ber dsáneszt vez an digerán bor leb 
Kill derjá cliirr nihed der k'ar u kbásák üvered ber szer 
Eger negorded bor núr szájeh musztevli 
Csiril seb-i tű liemí szájeh gusztered her núr 
Khaszűf i meh buved ej máh-i men zi szájeh i khák 
Khaszúf-i meli-i tú ez szájeh i 'abir u bekliúr 
Merá ez resk-i tű káfúr ber demid ez musk 
Turá ber gliani-i inon ámikht musk bákáfúr 
Turá zi l'al bekhendid gúher menzúm 
Merá zi dsez' bibárld lúlű menszűr 
Bedejr kliizi servi bezúd szejr-i gul 
Bedsán firúzí máhi bedilferibi húr 
Beh bídeliání ma'rűfi ve men ez gham-i tú 
Beszi nemánd kill gerdem bell hidili meshúr 

Medsma 'ul fuszehú I. 600. I. 

*) Muszulmánán dili dárem kih záf miseved dsánes 
Ber uftádem bedán derdi kill pejdániszt dermánes. 

Tezkereh i Danktsah (Bombay 1887.) 46. 1. 
a) Uil-i men pir i ta'lim eszt u men till zebán dáues 

Kulliját i Khaküni (Lucknow 1876.), 1. 2. I. 
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téged. Vedd el a lelkemet és add azt vissza egy csókkal. Hadd 
adhassam ón azt neked újra vissza egy másik csókért.»1) 

Magasztalását olykor mások satirizálásával fűszerezi Mukhtári 
s ezt nagy tanítványa, Szemtji is eltanulta tőle. Egy költeményé-
ben például így fejezi ki magát: «A dicsőítés senkinek a nevéhez 
sem járul. Míg az a jeles férfiak sorába nem sorozódik.» 

Nem mindenkit kell becsületes embernek neveznünk, kinek 
emberi alakja van. Hisz az írásban hasonlít egymáshoz az adakozó 
Isten és a képmutató szóképe (szójáték a rezzák a. m. adakozó — az, 
a ki a mindennapit adja, azaz Isten és a zerrák a. m. képmutató 
hypokrita szókkal). 

Mit ér a szakái-turbán és az ujjas-öltöny, ha benne alakos-
kodás, fösvénység, balgaság és képmutatás honol? Embernek kell 
lenni a ruhában. Olyannak, ki csupa jóság és erényből áll.2) 

Mukhtári, mint a nagy panegyrikus költő, Evhád-ed-Din 
Enveri, a pornographiában is remekelt. Lutfullah az Ates Keddi-
ben in extenso közli egy ilyen fajtalan verselményét egy néger 
rabszolga fiúról. 

«Egy néger fiúcskát vásároltam a bazárban. Olyan áron, hogy 
szégyenlem megmondani (jeki ghulámek zengi kheridem ez bazar).» 
A mi ez után jön, azt nem lehet európai közönség elé tálalni.3) 

') Rúzgdrl khostor eszt ez seker u 'ember tu rá 
.JÜRzrniri dor 'onbereszt u láleh der seker turá 
Nikűji ber rúi nikujet hemáná 'asik eszt 
Kiz níkúrűjan kuned her rúz nikűter turá 
Dsán-i men biszitán u dsání dili merá ez bűszeh 
Tá dihem báz ez berá-ji büszeli-i diger turá 

Szubh i Gulsen (Bhopál 1295.) 392. I. 
-) Medli bá nám-i kesz negerded dsuft 

Tá negerded berád merdi ták 
Neil her ankű búd beszuret i merd. 
Bájedes kh'And merd bákblák 
Der kitábet bejek diger máned 
Sekl-i rez^ák u szüret i zerrák 
Ris u desztár u ász tin esili kuni 
Ver derűn zerk u sojd u buklil u nif'ák 
Merd bájed der onderűn-i kabá 
Hemeli ászár básed u ákhlák 

Medsma ul fuszehú I. 603. I. 
») Lutfullah Ate«-Keddi (Bombay 1299.) 119. I. 
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Szenáji dicséretére legyen mondva, ezen a téren nem utánozta 
mesterének írmodorát, mert költeményei között alig van illem-
sértő frivol darab. Csak a Hadikatban van pár drastikus pórias 
hasonlat. 

Nem tudjuk, mikor vett erőt Szenáji gondolkozásmódján a 
vallásos rajongás. Megtérését a monda, mert aligha más az erről 
szóló elbeszélés, egy véletlen eseménynek tulajdonítja, egészen 
úgy, mint a legtermékenyebb szufi-költő, Ferid-ed-Din Attdrét. 

Mint az illatszerész Attárt egy boltjába belépő dervis meg-
jegyzései a földi javak hiábavalóságáról, úgy birták rá Szendjit, az 
udvari körök kedvencz versíróját, egy féleszű korhely ember vélet-
lenül meghallott kifakadásai a magasztaló költészet botorsága és 
müvelésének haszontalansága ellen. 

Elt Gbazna városában egy Láikh'ár1) nevü hóbortos ember, 
ki nagyon szeretett inni s ezért mindig a korcsmákat bújta és a 
fürdőkben mulatozott. 

Egy napon, mikor épen egy Ibrahim sahot2) magasztaló 
kaszidével az udvarhoz akart menni Szenáji, egy fürdő mellett vitt 
el az útja. A fürdőházból,8) hol Láikh'ár iszogatott, ének ütötte 
meg a költő fiilét s közelebb jőve, a következő párbeszédnek a 
csapláros és a bolondos ember közt lett Szenáji fü l tanuja : «Korcs-
máros, így szólt Láik'hdr, tölts tele egy poharat, hadd igyam azt ki 
Ibrahim sahocskának a megvakulására.» 

A csapláros ellenkező véleményben lévén, mentegette a 
sahot, mondván, hogy az igazságos, derék egy fejedelem, kinek 
ilyesmit kivánni bűn. 

A bolondos ember erre váltig erősítgette, hogy bizony meg-
érdemli a vakságot Ibrahim sab, mert oly ostoba, hogy egy ilyen 

fi Lfll kh'ár csúfneve volt az illetőnek, kit Vsami a szufik közé so-
roz (jckl ez medszűbán u mehbűbán-i hakk), inert a név borseprű-ivót 
jelent «mert mindig a bor seprűjét, üledékét itta» (zíra kih pelveszteli 
láji seráb mlbhúrdi). Nafahiit ul-Unsz (Hajdara bad 1289.), 389. 1. 

fi Ibrahim (1059—1099.). 
fi Az oredetiben Daületsah és Vsámí-n&l yidkhm a. ni. a meleg 

fürdő kályhája áll, Ouseley úgy látszik félreértette ezt a szót és a rózsára 
gondolva kertnek fordította: It so happened that Sena'i, in passing a 
garden, beared the notes of a song. Biot/raphieal notices of persian -poets 
(London 1840.), 185. 1. 
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nagyszerű várost, a milyen Ghazna, télvíz idején elhagy és elmegy 
idegen országokat hódítani, holott itthon is akadna elég dolga az 
ország kormányzása és a közjó előmozdítása körül. 

Ezután Lúikh'úr ú j ra megtöltve poharát, Szenújicskúnak, a 
költőnek vakságára üríté ki azt.1) Ekkor még erélyesebben fel-
szólalt a csapláros e rossz kívánság ellen s elmondta, hogy meny-
nyire köztisztelet tárgya a jeles költő. 

A bolondos nem hagyta magát rendreutasítani, szerinte a 
sabnál is hibásabb Szertáji, ki tudós létére annyira meg tudott 
feledkezni emberi méltóságáról, hogy léha bizelgésekre, semmit 
mondó feidicsérésekre pazarolja isteni adományát, a költői tehet-
séget és nem tudja, hogy mi czélból teremtette őt az Ur. 

Az ítélet napján, úgymond Láíkh'úr, csak magához hasonló 
halandó embereket magasztaló versekkel járulhat majd Isten itélő 
széke elé. 

Lúikh'úr szavai oly nagy hatást tettek Szénaji, fogékony 
kedélyére, hogy menten ott hagyta az udvari élet hiú gyönyöreit 
s a világtól elvonulva, vezeklésre és vallásos elmélkedésekre adta 
magát. 

Ouseley szerint, ki Szirads-ed-Din Tezkerehjére hivatkozik,2) 
a hóbortos Lúikh'úr mondásán megindulva kereste fel Szenúji a 
híres Sejkbet, Juszuf Ilamadúnit, ki a vallástudomány és a szufiz-
musban kalauza lett költőnknek.8) 

Megtérése után Szenúji, szuű-módra mindig mezítláb, czipő 
nélkül járt-kelt Ghazna utczáin. Nyomorúságos állapotán megesett 
a szíve rokonai- ós jó barátainak. 

Siránkozva kérték, hogy ne járjon úgy koldus ruhában ós 
mezítláb. Egy pár lábbelit hoztak neki s kérték, hogy húzza fel 
azokat. Szenúji elfogadta az ajándék czipőket. Másnap azonban 
visszahozta barátainak s messzire elhajítva őket, így szólt: 

') Szákira guft pur kun kadhi tá bekürl Szenáijek sá'ir binűsirn. 
Daúletsah Tezkereh es-Suará (Bombay 1887.), 47. 1. 

,J) Ouseley: Bioyraphical notices of persian poets (Loud. 1846.), 186.1. 
») Dsárni a Nafahút ni-Unsz fi hazarat-ul letolsz-bau rövid életirását 

adja Juszuf Haniadünt nak, ki nemcsak szent, de tudós ember is volt és 
kortársai közül kitűnt többek közt a jogtudományban. Vej bor ekrán i 
kb'od der 'ilm i fikb ve ghalr an kbuszuszán dor ilm i nezer fá'ik ämed 
240. 1. 
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/ 

«Tegnap még az Ur szine előtt valék, de ma már nem vagyok ott. 
Valószínűen ez a pár ezipő akadálya az oda vezető útnak (gkaliben 
sziddek-i ráh in kefs eszt).»1) 

Nem ilyen magasztos indokból adja vissza Szenáji az aján-
dékul kapott lábbelit az anekdotának Kazvini által megőrzött vál-
tozatában. Gyakran meglátogatott Szenáji, ki mindig mezítláb 
járt, egy vezirt. A vezir, mikor a sejkli (t. i. Szenáji) eljött hozzá, 
rendesen felkelt belépésekor és a legelőkelőbb helyre ültette őt. 

Megtörtént nem egyszer, hogy Szaxíjinnk sárosak lettek a 
lábai, ilyenkor a vánkosra leülve, kinyújtotta lábait, hogy he ne 
piszkolja velők a házigazda szőnyegét. 

Mondják, jegyzi meg Kazvini, hogy a mezítláb járó Szenáji 
senkitől sem fogadott el semmiféle adományt. 

Vett teliát egy pár szegényes czipőfélét a vezir és oda aján-
dékozta azt Szenájinak s szépen megkérte a sejkhet, hogy viselje 
azokat. Szenáji elfogadta az ajándékot. Történetesen összejön a 
rákövetkező napon a vezirrel Szenáji és az köszönti öt. Szenáji 
erre lehúzza lábairól a czipőket és visszaadja azokat a vezirnek. 
Kérdeztetvén tettének oka felöl, így felelt: «A második napi köszö-
nése nem volt az első napihoz hasonló a vezirnek, ennek pedig 
nem lehetett más az oka, mint az ajándékul kapott czipők."2)» 

A mezitláb-járást Istennek tetsző dolognak tartották a szufik, 
kik ezt a szokást, meglehet, a keresztény kolduló barátoktól tanul-
ták el. Egy szufi szent, Basar Tláfi, innen nyerte liáfi melléknevét, 
mely arabul mezítlábast jelent. 

Kérdezték ettől egyszer, mondja A ttar, hogy miért nem húz 
czipőt a lábára, így válaszolt: «Azon a napon, mikor megbékültem 
(azaz megtértem), mezítláb voltam s most szégyenlek sarut húzni 
fel a lábamra. Különben a felséges nagy Isten maga mondja, liogy 
szőnyegetekké tettem én ti nektek a földet, már pedig nem illik 
czipős lábbal taposni a fejedelmek szőnyegét.»3) 

Khoszrev, a termékeny perzsa költő, így dicséri egyik versé-

') Dauletsah Tezltereli es-Saara (Bombay 1887.), 4-7. 1. 
*) Cazwints Kosmograpliie, ed. Wüstmfeld (Gött. 1848.), II. 287. I. 
3) Ve niz hakkta'la mifermüjed kih zemínrá biszát-i sumá gerdíini-

dem ber biszát-i padisahán edeb nobuved bá kofa roften. Tezkereh i Evlijű 
(Navalkiaor 1891.), 69. 1. 
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ben a mezitláb-járás üdvös szokását: «Nem okos az, ki fel nem 
hágy a ezipöviseléssel, mert minden hasítás a lába sarkán a hit es 
a szerencse egy-egy kapuja lesz.»1) 

A Zsukovszkij-tól közzétett perzsa szöveg az Eszrár-i 
Taülúd, az előbb említett Basar Ilájiról szóló legendának leg-
régibb formáját tartalmazza a perzsa irodalomban s valószinüen 
onnét vette át azt Attár, ki bár sohasem idézi, kétségtelenül fel-
használta ezt a terjedelmes szufi-életrajzot.3) Basar Haß külön-
ben a Kórán 71-ik Szurájának 18. versérc hivatkozik, mikor a 
földet az Ur szőnyegének mondja, melyen nem illő czipőben járni. 

A világi élvezetekről való lemondást egész a szélsőségig vitte 
Szenáji, miután L&ikh'ár mondására megtért,3) úgy hogy hallani 
sem akart a házasságról, mikor Behrám sah neki felajánlotta saját 
nővérének a kezét.4) 

Egy versében így védelmezi magát a Szultánnal5) szemben, 
hogy visszautasította a fejedelmi vérből származó menyasszonyt: 
«Nem vagyok én a feleség, az arany és a hivatal embere. Istenemre 
mondom, sem az egyiket, sem a másikat nem óhajtom én. 

Ha te jóságodból koronát teszel is a fejemre. Fejedre eskü-
szöm, hogy nem fogadom el a koronát. Nem leszek én soha hír-
vágytól sarkalva, a t e magasztalást mondód. Ezt nem találod te fel 
én nálam, kívülem másnál keresd ezt. Nem kivánok én senkitől 

fi Niszt mudobbir änkih tcrk nedáred keí's ez änk 
Her sikáf ez pásnájes din u daűletrá der eszt 

Dauletsah Tezkereli (Bombay 1887.), 47. 1. 
fi Tajny Edinenija sz Bogom (Szent-Pétervár 1899.), 20. 1. 
fi Khondetnir a perzsa történész, ki Dsdmi Nefahát ul-Unsz-ából 

meríti adatait, hol tévesen a nagy Mahmúd idejébe van téve Szendji és 
ÍMtkh'ár története, kétségbe vonja chronologiai okból az anekdota törté-
nelmi hitelességót. Képtelenségnek mondván a Hadikat megírásának idő-
pontja ós Mahmúd uralkodásának ideje közti óriási korkülömbséget. Való-
ságban liyílt ajtót tör be a perzsa történelemíró, mert Dauletsah és a többi 
perzsa irodalomtörténészeknél egyformán Ibrahim sah áll. V. ö. Hahíli 
Usz-Szíar (Bombay 1857.), I. 34. 1. 

fi Tezkereh i Dauletsah (Bombay 1887.), 46. 1. 
•fi Behrám sah (uralkodott 1118—1152.) Daidetsah Tezkereh (Bombay 

1887.), 46. 1. Luifullah az Ate.s Kedeh-ben Behrám helyett tévesen Ibrahim 
oab-ot í r : Szultán Ibrahim kh'ászt kik kh'áhcr-i kb'od beliekim dilied. 
Ales Kedeh (Bombay 1299.), 108. 1. 
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sem régit, sem újat. Jól tudja azt a király, hogy ilyen az én ter-
mészetem. 

Ha téged nem dicsérlek, mit tegyek. Magam dolgát végezve, 
hogy kérjek én díjat? Vájjon Mózes anyja vagyok-e én, hogy a 
gyermekemnek adott tejért pénzt akarjak kapni a királytól? 

Nyugalomba vonulva, fejem a gallért, lábam pedig a ruha 
szegélyét kereste fel. Az elégedett ember mit sem fogad el többé. 
Hisz nem keres zsákmányt, mikor jóllakott, az oroszlán. Jóllehet, 
nincs több olyan ékesen szóló, mint én vagyok. De a királynál jobb 
hallgató sincs több. 

Ne hallgasd a denevér szájából a nap történetét (azaz jobban 
mondva, jellemző leírását). 0 miatta (t. i. a nap miatt) gyászol a 
kameleon*) (szó szerint csinál vízi liliomot, czólzás az ismeretes 
szokásra, hogy a gyászolók vízi liliomot nilufer-i. mátem viselnek 
temetéskor). Hallottad már a gyalázást Jézus madarától (murgh i 
'isza a. m. a bőregér). Menj és hallgasd meg magasztalásodat a 
naptól. Minek mondjam én, hiszen jól tudom, hogy tudja azt a 
király. 

Olyan ragyogó az én versem, mint a nap. De teste rejtve van 
az égen (t. i. költőjének a lelke). 

A te magasztalod a lélekhez hasonló. Nyilvánvalók tettei, de 
lényege el van rejtve. Hasonlítok én a mosuszliólyaghoz, a méh ós 
a selyembogárhoz. Mert a láthatónál jobb az én elfedett belsőm. 
A holdat (vagy felhőt, ha mih et olvasunk), melyet megvilágít a 
nap, mikor elválik a naptól, mindenki kineveti. Mindenki, a kit el-
homályosítanak a nagyok, helyén való dolog, ha nevetség tárgya 
lesz. Messziről jól hangzik a fülnek az én szavam és a dob per-
gése. Különösen gyenge, tehetetlen, magamon kívüli háborodott 
vagyok. Gyenge vagyok én, mint a nőstény teve szíve és a lábba-
dozó betegnek a teste. Mivel nem lehet nagy az égbolton, jobb, ha 
egyedül van a Merkur-csill&g. 

Olyan vagyok én maroknyi porhüvelyemmel, mint a felhő. 
Víz van a szememben és tííz a szívemben (czélzás az esőfelhő 
villámaira). 

A víz ós a tűz az én szemem és szívemből folyton elmerítve, 

*) A keleti morula szerint a kameleon szerelmes a napba. V. ö 
Karnál al-Dín Damiri fiáját id-ljajrán (Bulák 1284.), I . 288-9 . 1. 
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elárasztva tartják lakhelyemet. Annyira nehezemre esik nekem a 
beszéd, hogy hatvanszorra adok ki egy leheletet.»*) 

*) Men neh merd-i zen zer u dsáhern. 
Bekhudá eger kunom u ger kh'áhem. 
Ver tú tádsi nihi zi ekszánem 
Beszor-i tú kill táds neszitánem 
Nebuvom belir-i teme' madhet gúl 
In nejábi zi men dsuz ez men dsúi 
Neh kulién kh'áhem ez keszi u neh neú. 
Nik dáned zi khu-ji inen khoszrev. 
Nekunem ger turá szená csikunem. 
Kár-i kh'od kerdeh em behá csikunem. 
Máder-i Musziem kih ez sáhem 
Sir-i íerzend i kh'od behá kh'áliem. 
Dsuszteh belir-i szelámet ten-rá 
Szer giribán u páji dámen-rá 
Merd-i khurszend kern pezired csiz 
Sir csún szir 'sud negired niz 
Ger csili men csún szukhen guzári niszt 
Bihter ez sah güsdári niszt 
Csesm dárem kih gúsdári tú 
Mesinev ez sebperek liikájet-i khúr 
Kord liirbá beráji ú nilúfer 
Zimni senidí zi murgli i 'Isza rev 
Madhet eknún zi áftáb sinev 
Ivh'od csili gújem kill der szopid u szijáh 
Nik dánem kih nik dáned sáli 
Hemcsú semsz eszt s'ir-i men tábán 
Lik dsirmes der ászmán pinkán 
Mcszol mádili-i tú csún dsáneszt 
F i i pcjdá u zát pinhánoszt 
Nál'oli u nahl u pileli-rá mánem. 
Kill zi pejdá biheszt pinhánem. 
Moh kih khftrsldrá berű bendend 
Csún dsudá gest hem ború khendend 
Her koszi kiz mihán nihán básed 
Ger bikhondond dsáji án básed 
Básed ez dúr khos begús-i medsáz 
Ez men áváz vez duhul áváz 
Khászeh szuszt u z'eifem u válih 
Csún dil-i nákoh u ton-i nákih 
Csún nebásed ber ovds-i gerdún mih 
Pesz utárid homiseh tenhá bili 
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Érdekes, hogy Szenáji szabadkozásában csak testi gyengesé-
gére hivatkozik és nem basznál tbeologiai érveket. Valószínűen 
azt tartotta, mit Szulejmán Dáráni egy helyen mond, hogy «nem 
láttam még társaink közül egyet sem, ki megnősülve az azelőtti 
fokon megmaradt volna a jámborságban.*)» 

A házasságot egyébként így ócsárolja a nőgyűlölő Szenáji . 
«Meg kell házasodni, oh te dicséretes életű. De csak saját atyád-
nak a rokonságából. Az az okos, ki nem közlekedik növel és nem 
hoz bajt, nyomorúságot a házába. 

Tudod-e te, mi az eredete a nő szónak ? Az, hogy nyíllal lődd 
meg azt a rossz személyt (visszaadhatatlan szójáték a zen a. m. 
nőasszony és a zen a. m. üss, verj szóval). Az a legény, a ki meg-
nősült, a kövér birkafarkat annak vékony bőreért adta cseréhe. 
Nem a vele élés teszi az asszonyt (az eredeti ezt a legdurvább 
szóval mondja). Nem érdemel elválásnál egyebet a rossz feleség. 
Kéj- és hírvágyból a nő rabszolgájává kell lenni. Aztán lehetetlen 
lesz többé parancsolnod neki. Csúnya dolog van a nő és férje közti 
viszonyban. Szolga létedre uraságra vágyói. Legyen férjének alá-
rendelve a nö. De rossz, ha a rabszolga parancsol. Ne légy te az 
asszony szolgája a vagyon és a menyasszonyi ajándékért. Ne hogy 
a feleségnek a feleségévé váljál (azaz papucs alá kerülj). Téged 
olyanná tesz a sok aggódás, mint az ujjam. 0 pedig, mint a köröm, 
karmol majd téged.»**) 

Hemcsú abrem zi deszt-i must-i gil 
Ab der csesm u ätis ender dil 
Ab u ätis zi dideh u dil-i men. 
Gharkeh dáred hemiseh menzel-i men. 
Ancsunán der szukhun z'eíf tenem 
Kih joki dem beseszt bár zenem. 

Hadikat ul hallikat (Bombay 1859.), 314. 1. 
*) G hazait Ihja ulűm al-din (Kairó 1312.), H. 16. 1. 

**) Kord bäjed zen ej szitúdeh szejr 
Lik ez khán u mdn-i kh'is i pider 
Zirok äneszt kft negdjod zen 
Nenihcd der szeráji kh'od síven. 
Istikákes zi csiszt ddní zen. 
J'anl an kahbeh rá béli tír bizen 
Ez ghulárn änki zi rejál äjed. 
Ú zi dunbeli bepüszt-i gál äjed. 
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Hasonló szellemben kárhoztatja a páros életet, saját tapasz-
talatain okulva, egy pessimista gondolatokkal teli költeményében. 
«Oh, jaj te, ki reánk irányozod a fátyoltépő tekintetét. Eztán ne 
tépesd össze minden bolond szeme láttára a fátylunkat. Vagy ne 
szakítsd el, vagy ha már összetépted, mint a kegyesek szokták, 
varrd azt újra össze. 

Vagy ne hívj meg, vagy ha meghívtál, ne kergess el aljas 
emberek módjára. A fény helye vagy te (t. i. az égbolt), de olyanok 
vagyunk mi te miattad, mint a sötét szívűek. Vízzel vagy te teli és 
mégis te okozod, hogy forró tűz hevíti belsőnket. Holdad, ha fényt 
ád : a víznek nedvessége van abban (czélzás a harmatra). Mosuszod, 
ha illattal szolgál: a tűz szárazsága van benne. 

Nem adsz te csillámló borral teli üveget addig, míg sötétebbé 
nem teszed az üvegfúvók műhelyénél a napunkat. 

Szégyeld magad végtére, oh ég, s ne tégy ilyen gyalázatos-
ságot! Meddig gyámolítod még azokat és meddig neveled őket 
nagyra? Micsoda tudományfortély lehet ez tőled és égboltod for-
gásától ? 

Hogy miattad üreskezüek az összes tudós emberek. Eletünk 
a te időd tápláléka lévén, ne itasd velünk minduntalan az elválás 
poharát! 

Mindenki, ki csak egy éjet is töltött kívánsága szerint egy 
nővel. Te miattad egész éven át az ügyefogyottak tömegét szapo-
rítja. Nyugalom czéljából egy nőt kívántam végre te tőled. Olyat 
láttam, minőt a tapasztalatlanok sem látnak. Illik ez te hozzád, 

Niszt kodbánü'i zi gáden rá 
Zen-i bed dsuz telák dáden rn 
Bendeh-i zen suden besehvet u mái 
Pesz berú hukm kerden inet muliál 
Zist básod kih der zená sűí 
Bendeli bási u khodsegi dsüi. 
Dsuft ber hukm-i sű'i kh'od básed 
Lik der liukm-i bendeh bed básed 
Bendeh-i zen mesev bemuhr u bemül 
Tá negerdá nődet 'ejál i rejál. 
Tű csű ängust gesteh ez tesvis 
Ű csű nákhun kuned benákhun ris. 

Hadikat 445. 1. 
AKAD. ÉRT. A NYELV- ÉS SZKP TUD. KÖRÉBŐL. XVIII. KÖT. 9. 8Z. 3 
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oh anya (a sorsot szólítja meg így), hogy rabokat szülj. Mi a bör-
tönben sinylünk s te messziről tekintsz le reánk. 

Micsoda reménynyel fordulhat hozzád fiad, ha ilyen a tetted 
az atyátlanokkal szemben? Ha ennyi fáradtságot kell elszenvedni 
a liázasodáskor. Ez lesz aztán mai napság a kéjhölgyek szeren-
cséje. Mi legények maradtunk, mert a nősténytől ily módon el-
maradtak a hímek. 

Nem te vagy Jákob Józsefe, ne nyújtsd hosszura a mesét. 
A Józsefek nem szabadulhatnak meg ezektől a rossz jellemüektöl 
(czélzás Juszuf és Zalikha történetére). Tíz évi börtönt szenvedett 
egy nő miatt az egyiptomi József. Aztán mit félnek tőled ezek a 
félelmet nem ismerők. Az, a ki ilyesmit fog tenni Józseffel, az 
igazzal. Mit tudod te, mit tesz az majd másokkal. 

Az ész szentélyét tisztítsd meg a nőkre vágyástól. Hadd 
kövessék tanácsodat az okosok. Ha csak lehetséges, ne légy te egy 
nőstény rabszolgája, mint a kakas, hogy koronásán lehess a koro-
nások elöljárója.*) 

*) Veihek ej perdeh-i perdeh der der má nigerán 
Bis ez in perdek-i mű pis her ebleh medcrán 
Jii meder pesz csű deridí csfi kerimánes bidíiz 
Já mekh'án pesz csű bikh'ándí csű leímánes merán. 
Dsá-ji nür i tű u iná ez tű csű tűrik dilán 
Ab gű-ji tű u mű ez tű purätis dsigerán 
Méhet csű nűr dihed terri ab eszt der ft 
Musket ar bűji dihed khuski 11 ár eszt derán 
Siseh-i bádeli-i rousen nedihi tá nekuni 
Rűz-i má tiroh ter ez kárgéh-i sisegerán 
Serm kun ej felek äkliir mekun in biserini 
Tá kej ez perverden u terbijet bed szeírán 
Ez tű u gerdis-i cserkhet csih huner básed pesz 
Csün tehi deszt buvend ez tű hemeh purlmnorán 
Umr i má ta'meh-i devrán-itü sud besz básed 

Níz her szá'etmán serbet i hidsrán mekhűrán 
Her kih jek seb zeber-i zen búd ez rüji murád 
Száll ez tű buved ez dsumleh-i zir u zeberán 
Kh'ásztem ez pej ráhet zeni äkliir ez tű. 
An bididcm kih neh binend liomeh bikheborán 
In zi tű der khöred ejmáder zindání záji 
Má bezindán ve tű ez dúr bemá der nigerán. 
Mer piszerrá betű umid kudsá máned pesz 
Hemeh csűn fil-i tű ín básed ber bipiderán. 
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A nögyülölet különben, mely mindig divatos volt keleten, 
számos költő müvében hagyott nyomokat. Evliádi Iszfahání (meg-
halt 1158) például így gyalázza a szép nemet egynémelyek által 
Szenájinak tulajdonított versében : «Siránkozva így szólt atyához 
a fiú: Légy segítségemre a megházasodás és feleségkeresésben. 
Atya így válaszolt: Légy házasságtörő, de ne nősülj (nehezen for-
dítható szójáték a ziná és zen szavakkal). Mások példáját kövesd s 
ne az enyémet. A házasságtöréskor, ha megfog is az éji őr, elereszt 
az téged, mert olyat, mint te, fogott ő már eleget. De ha nőt fele-
ségül veszel, nem bocsát el az többé téged, s mi mindent el nem 
követ, ha szabadjára nem ereszted.»*) 

A jeles perzsa költö, Ihn Jemin (meghalt 1345) hasonló szel-
lemben, mint Szetuxji, rabságnak mondja a házas-életet. 

«A ki megházasodik, annak csak néhány napig tart, mint a 
rózsa-idény, a vígsága. Azután az a kedves, szabad ember rab-
szolgaként megalázva tengődik. Nem tud az semmi módon el-

Csún bezen kerdení in rends hemibájed did 
ínét ikbál kih hinend pesz imrűz gherán. 
Má ghulam kof-i desztiin besz oknún kill zi 'adsz 
Mándeh end ez pesz jek mádeli ber ingüneh nerán. 
Neh tüji Jűszuf-i J'akűb mekun kiszeli diráz 
Jűszufánrá nebuved csáreh ez ín bedgulierán 
Júszuf miszri dih szál zi zen zindán did. 
Pesz zi kej kheteri dárend ín biklieterán 
Änkih bá Jüszuf szádik csenín kh'áhed kord 
Hícs dáni csikuned szuhbet i ú bádigerán 
Hudsreh-i rakl zi szeudáji zenán kháli kun 
Tá bedsán pend-i tű girend hemeh pur 'iberán 
Bendeli-i jek mádeh mesov tá taván! csú khurosz 
Tá buví tádsvor pisrev-i tadsverán. 

KidHjút i Szendji (Teheráni kiadás) 81. 1. 
*) Piszerí bá pider bezári guft 

Kih merá jár sev beh hemszer u dsuft 
Guft bábá ziná kun u zen neh 
Pend gir ez kheláik ez men neh 
Der ziná ger bigiredot 'eszeszi 
Bihiled kű girifteh csűn tú beszi 
Zen bigiri turá reliá ne kuned 
Ver tú ncguzáries csihá nekuned. 

Medsma id fufzehá I. 97. 1. 
523 3* 
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futni, még ha tudója is az utaknak. Mert nyakára és lábára békó-
módra nehezül a menyasszonyi ajándék aranya.»1) 

Szenáji nőgyiilöletének különböző forrásból eredő okai lehet-
tek. A költő saját szomorú tapasztalatait nem tekintve, melyre imént 
közlött versében czéloz, a szufi-dogma is nagyban hozzájárulhatott 
ehhez. 

A szufik ugyanis a férfiszépség képében vélték a legfőbb lény 
földi jelképét legjobban érzékíthetni. Nem a szép leány, hanem a 
szép fiú lett a rajongó földöntúli szerelem látható tárgya. 

Ezzel együtt járt a szép nem megvetése. ) Mint a régi görö-
göknél a platói vonzalom az egy nemen levők közt eleinte ideális 
volt, később azonban erkölcstelenséggé fajult. 

Sajátságosnak tűnhetik fel, bogy ugyanazok a szufi szentek, 
kik aszkétaságuk első éveiben még reá se mertek nézni a tejfeles 
szájú, bajusztalan ifjakra, később éppen azok bájainak leírására 
fordították költői tehetségük egész erejét. 

Abu-Sz'eíd maga mondja, hogy vezeklésének kezdetén tizen-
nyolcz fogadalmat tett s ezzel a tizennyolcz ezer világot távolította 
el magától (der ibtidá-i kár liizsdeh csíz ber kh'od vádsib kerdím). 

Hosszan tartó böjtöt tartottunk, a tiltott nem-törvényes 
eledeltől óvakodtunk, folyton az Úr nevét hangoztattuk, virrasz-
tottunk, csak ülve aludtunk, a kibla felé fordított arczczal ültünk 
egy szakáltalan fiúra se tekintettünk.8) 

Szenájiná\ nem egy vers van fiúkedveshez intézve. Nem 
akarunk ebből vádat emelni a nagy szufi-költő erkölcsisége 

') Sádi her kih kedkhudáí seved 
Csend rúzi esft 'ahd-i gnl based 
Z'iin szipesz an "aziz azádeh 
Bendeh ves der mezík zull básed 
Zankih der páji u gerdenes dáím 
Ez zer-i muhur bend u ghull based. 

Medsma ul fusze/ui II . 4. 1. 
2) This which is Platonic love in the true sense of that phrase 

seems to entail a corresponding despreciation of woman; at least we find 
that in proportion as it is current a tone of misogyng prevails in litera-
ture. Gihb: A history of Ottoman poetry (London 1899.), 64. 1. 

3) Ye der hies kftdek emred nenigerisztim. 
Tajny Edinenija sz Bogom (Szent-Pétervár 1S99.), 37. 1. 
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ellen, bár van pár verse, hol nagyon gyanús szinben tűnik fel ez a 
vonzalom. 

Mint igazi aszkéta, leírhatatlan megvetéssel szól a családi 
kötelékekről Szenáji. Az ő szemében csak az istenes élettől és a 
szufik nagy czéljától távol tartó akadályozó békó a család. A Hadi-
kat utolsó könyvében, hol egész fejezeteket szentel a családi élet 
kötelmei jó vagy rossz voltának fejtegetésére, embermegvető gon-
dolkozásmódjának szabad folyást enged. A fivéri viszonyból eredő 
bajokat így festi szörnyű pessimista szinekkel: «Ha jó barátot 
keressz, szakadj el a fivérektől. Mert a fiútestvér tűzre teszi a szíve-
det (azaz gyötri). Ha kiskorú, a te atyádnál árulkodik. Ha pedig 
nálad idősebb, akkor neked ád parancsokat. Kedvedben jár ő, 
míg az atya él. De mikor az elhal, egyszerre egyenjogú társad akar 
lenni. Ha megfelezed vele vagyonodat, akkor sebaj. De ha azt nem 
teszed, rögtön ö hasít ketté téged. Nem jóban, rosszban hű testvér 
az, a ki csak hasáért ragaszkodik hozzád. Nem okos dolog fitestvért 
fogadni. Bajra önmagadat gyötörnöd. Szívgyötrelem és benső kin 
az. Az anyától a fitestvérhez futni.»*) 

Nem kisebb szerencsétlenség a nővér. «Ha neked nővért hoz 
a világra az anyád. Felleg borul miatta az atyád arczára. Gyorsan 
add ki neki a részét az örökségből. 

Hamarosan hozz neki egy férfit (az eredetiben hím állat, 
csődör van), ne habozz! Ha te nem hozol neki, majd hoz ő maga 
és jelenléted nélkül köti meg a szerződést. Nem óvja az magát 

*) Dűszt dsűi ez biráderán biguszil 
Kih biráder kun ed ber äzer dil 
Kih buved ghamz ber pider kh'áned 
Mill buved ber tű kh'odsegi ráned 
Csű pider zlndeh bátű demszáz eszt 
Csűn pider murd bátű embáz eszt 
Ger tű nímeli kuni berű szimet 
Ver neh der dem kuned bedű nimet 
Neli biráder buved benerm u durűst 
Ivih beráji sikem buved hempűst 
'Aki nebuved biráderi kerden 
Ez pej rends-i dil dsiger khűrden 
Rends-i dil básed u 'anái dsiger 
Be biráder devlden oz máder. 

Hadikat (Bombay 1859.), 420. 1. 
5 2 5 
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akkor sem férfitól, sem nőtől. Fejébe vette már tíz éves kora óta a 
férjre, vagyonra és ékszerre gondolást. 

Ezek után sóvárogva cziczomázza bábumódra magát. Selyem 
ruha és férfi kell neki (az eredetiben igen drasztikusan van ez ki-
fejezve). Szenvedélyes hevében testén tépi össze a ruháját , ha 
késedelmeskedel a férjhezadásában. Hiba lesz akkor minden va-
gyongyarapításod. Szélnek ereszti jó nevedet, tisztességedet. Hama-
rosan port hint a fejedre. Idegenné lesz akkor saját házában az 
ember. Ismeretlenekkel telik meg a lakásod.»*) 

Alig van nagyobb csapás az emberre nézve, mondja Szenüji 
a nővér férjénél, ki szabadon ki-bejár házadba és csak pénzért tel-
jesíti férji kötelességeit (gáden ilngeh kuned kill jábed zer). Ha nem 
tud kicsikarni pénzt tőled, akkor elhanyagolja, szidja, gyalázza a 
te nővéredet. Por legyen a nővér és urának a fején. Mert senkinek 
sem okoznak azok örömet.**) 

Természetesen a gyermek is csak baj és teher. «Bolondság, 
úgymond Szenáji, ellenségedet fölnevelned és a bajért fáradoznod.» 

*) Ver tnrü kh'áher ävered máder 
Seved ez vej szijáli rű-ji pider 
Tű zi mirágz äver űrá dih 
Fakhli äver szekmk úrá meszitih 
Ver tű nári kh'od äred u bi sek 
Binevíszed bí khuzur-i tű esek 
Ne kuned kh'od zi merd u zen perhiz 
Hem zi dih szálegí kord der szer 
Soher u mái u csiz u zer u gulier 
Zän hevesz i khíreh lu'bet ár áj ed 
Kir u kálá irá berni báj ed 
Dsámeh ber ten hemi dered beszitiz 
Ver kuni der dsehiz i ú tákliir 
Hemeh teűfir-i tű seved takszir 
Nám u neng bebád der dihed ű 
Ber szeret zűd khák ber nihed ű 
Merd bigáneh gerded ez kháneh 
Kháneh-et pur seved ez bigáneh. 

Hadikat ul halakat (Bombay 1859.), 421. 1. 
**) Khák ber ferk i kh'áher u dámád 

Kih negerded keszí ez isán sád. 
Hadikat 422. 1. 
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Különösen nagy szerencsétlenség a leánygyermek. «Nincs a sír-
gödörnél jobb vőlegénye a leánynak, különösen a hiúnak.»*) 

Európai embernek, ki épen nem szokott irtózni a nagy-
bácsiktól, furcsának tetszhetik Szenúji heves kirohanása az atyai és 
anyai ági nagybátyák ellen. «Azok, kik apai, azok, kik anyai ágon 
nagybátyáid. Mindnyájan csak a te állásod és vagyonodra áhítoz-
nak. Mind félve remegnek hibájuk megtorlásától s úgy hozzátapad-
nak az aranyhoz és ezüsthöz, mint a higany. 

Nyilvánosan olyanok ők, mint a terített asztal körül settengő 
macska. De titokban jobban lopják a morzsákat az egérnél. 

Az a nagybácsi, a ki rossz nyelvű és erőszakoskodó. Nem 
nagybátya az, hanem fájdalom és gond az. Bitorolja, ha idősebb, az 
atyai hatalmat és nevelés helyett kikerget téged a házból. A «tedd»-
ós a «ne tedd »-ben ő a háznak ura. A hozás- és adásban azonban 
olyan, mint az idegen. Ha valamit kapni kell, olyan jó fogású, mint 
az erős ifjú. De az adakozás idején a tehetetlen öreghez hasonló» 
(az eredeti szörnyen pórias kifejezéseit szelídítjük).**) 

Egy írótársa sem volt oly szoros benső baráti viszonyban 
Szenájival, mint a maró gúnyú Szüzem Szamarkandi. Pedig eleinte 
nagy volt köztük az ellenségeskedés. 

így Szenúji egy terjedelmes költeményt írt Szúzeni és a 

*) Her kirá dukhter eszt khászeb felad 
Biliter ez gűr nebuved űrá dámád. 

U. o. 421. 1. 

**) Ankih 'ammi tű änkih khál-i tű end 
Hemeb der khűn-i dsáb u mál-i tű end 
Herneb lerzeude der 'mád u 'azáb 
Bezer u szím szufleh csűn szirnáb 
Askárá csű gurbeh ber szer-i kli'an 
Rizeh berter zi műs der pinbán 
'Amm kih bedgű-ji n pur szitem básed 
Amin nebásed kih derd u ghain básed 
Der mih-i kh'isten pider kerdeh 
Begeli perveris beder kerdeb 
Dor kun u mekun mili-i kháneh 
Der biár u bidih esfi bígáneb 
Hemcsű kir-i dseván bevakt-i bigir 
Báz vakt i biár kliájeb-i pir. 

Hadihat ul liakíkat (Bombay 1859.), 423. 1. 
533 
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hasonszőrű poéták ellen. «Ezek a bolondok, kik ok nélkül ellen-
ségeim. Eléggé szemtelenek ők és ostobaságokat fecsegő dicse-
kedők. 

Az emberiesség porondján a hit és a törvény terén. Mint a. 
csira és tehetetlen férfi, sem férfiak ők, se nem nők. Mint festett 
képeknek nincs testök, jelentőségök. Ámbár a köznép előtt olyan 
fontossággal birnak, mint a Szentírás. Jóllehet, kivül szép színnel 
és cziczomával ékesek. A hitetlenek sírjához hasonlóan belül azért 
csupa szörnyűséggel vannak tele. Pokol fenekén vannak, de azért 
nem Dsinnek és nem emberek. 

Azért, hogy a borzasztó kútban vannak, nem Józsefek ők s 
nem is Bizsenek (czélzás a Sah Námeh egyik hősének történetére). 
Mind semmirevalók, daczára, hogy az érdemesek sorában mennek. 
Mindannyian takácsok ők, ha az égen szőnek is (a takács dsuláh 
szó egyszersmind butát, tudatlant is jelent).*) 

Az én szívem olyan egyszínű (azaz megegyező) a nyelvemmel, 
mint a túlvilág. Ők azonban természet és külsejökre nézve olyan 
tarkák: ez az árnyékvilág. 

A kívánság és az igénylés ajtaja zárjának kulcsfogai ők. És 
olyan szakgatottan nyikorgók, mint a kulcsnak a nyelve. Azért 
olyan fejetlenek ők, mint a gallér, mert kapzsiságból folytonosan 
úgy csókolgatják a hitvány alávaló emberek lábait, mint a ruhának 
az alsó szegélye. Falura tartanak ők számot, de ha közelebbről 
nézed őket, látod, hogy utczai csavargók és kóbor koldusok. 

Mai napság én vagyok az ész és a lélek földmívese s a többiek, 
a hányan csak vannak, az én vetésemnek a kalász-szedői. Mind az 
én versem gyermekei és költeményem ellenségei. 

Te azt mondanád, hogy nem is emberek ők, hanem a vas 
szúrtos salakjai (az eredetiben rim-i áhen a kovácsmühelyben fel-
gyülemlett vaspor-üledék). 

Néha úgy kifosztanak engem, mint költeményök elmaradt 
rímbetüjét. Máskor meg úgy összetörnek, mint hibás versmértékei-
ket. Haragból ellenei ők ennek a kedélynek és szívnek. Szemfájás 
miatt ellenei ők a ragyogó napnak. "Elég fényesen süt a nap, de 

*) A dolt, blockhead, fool (weavers being proverbially stupid). Platts 
Hindustani Dictionary (London 1884.), 380. 1. 
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sugaraiból nem vesznek részt a befüggönyzött ablakunk» stb.*) Vége 
felé a meglehetős hosszú versnek, Szüzem nevének jelentésére, 
mely perzsául a. m. tticsináló-tűvel dolgozó szabó, így szól Szenáji: 
«Ne légy szabójuk, oh Szenáji, mert ők egytől-egyig szárazabbak a 
te czérnádra a tű fokánál (derzi szifet mebás ber ísán kudsii hemeh, 
ber risteh-i tű khuskter ez meghzi szűzenend)». 

Ez a vers, úgy látszik, vérig sértette Szhzenit, ki egy mód 
nélkül fajtalan verssel felelt, mely így kezdődik: «Ezek az úrfiak, 
kik ebben a városban laknak. A nők előtt lehetnek férfiak, de 
nekem ők csak asszonyok.» A mi ezután jön, az nem lefordítani 

*) ín ablehán kih bi szebob dusmen-i menend. 
Besz bűl-fuzűl n jáfeh deráí u zenekh zenend 
Ender meszáf-i merdí der sart i ser* u ctoi 
Csűn kliunsza u mukhennesz neh merd u neli zenend 
Mänend-i naks reszmi bi aszl n mahn end 
Geresih be nezd-i 'ámeh csű khati mubejjinend. 
Csűn gúr-i káfirán zi derűn pnr "ukübetend 
Geresih birűn bereng u nigár muzejjenend 
Der k'ar-i dűzekhend neh dsinnl neh inszíend 
Dor csáb i vahsetend neh Juszűf neh, Bizsenend 
Hem nákesz end geresih hemí bá keszán revend 
Hem dsűlehend geresih hemi ber felek tenend. 
Jekreng bá zebán dil-i men herncsú äkliiret 
Vinán beteb u dsámeh csű dwnja mulovvenend. 
Dendáneh-i kilid der-i da'vá end lik 
Hemcsú zubán-i kufl ma'ni olkenend 
Z'an bi szerend hemcsu giribán kih ez terne' 
Peiveszteh páji bűsz khesziszán csű dámenend. 
Dav'a-i dih kunend velikin csű binigeri 
Hádűriján-i kű'í n gedáján-i klierinen-end. 
Dihkán-i 'aki n dsán menein imrűz digorán 
Csendán hiend khosehesin khermen-i menend. 
Ferzend-i s'ir-i men hemeh u kheszim i s'ir-i men 
Gűji neh merdumend hemeii rim-i ähenend 
Gáhem csű revi mándeh-i kli'od bigháretend 
Gáhem csű vezen-i bihftdeh-i kh'od bisikenend 
Ez ráh-i khesm dusmen-i teb' u khátirend 
Vez derd-i csesm dusmen-i khűrsíd rousenend 
Besz rousen eszt rűz vélik ez su'á'i án 
Birűziend zänkih beszteh reűzenend. 

Kuliját i Szenáji (Teherán), .'14. 1. 
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való, a paederasta szenvedélyével kérkedő költő annyira illetlenül 
csúfolódik. 

A vers végén maga megjegyzi Szüzem, hogy ez a válasz 
arra, a mit Szenáji versben mondott: «Ezek a bolondok, kik ok 
nélkül ellenségeim.»1) 

Mint pornograph és vallásos költő, az ismertebbek közé tar-
tozik Szüzein hazája irodalmában Daűletsah, Lutfi és az újabbak 
közül Riza Kuli Khan irodalomtörténeti müveiben a Rijázul'arifin 
és Medsma'ul fuszehában közölnek tőle mutatványokat. Szüzem 
(meghalt 1173—4) családi nevén Semsz-ed-Din Mohammed egy 
Szamarkand környékéhez tartozó helységben, Naszaf-ban született. 
A Browne által angolra lefordított Tarikh Guzideh részben A hü 
Bakrnak nevezi a szerző Szüzén<t és Kalás egy Szamarkand vidéki 
faluból eredtnek mondja a költő atyát.3) 

Bizonyságul egy verset is közöl, melyben Szűzení magát, 
mint a kalási khodsa fiacskáját mutatja be (ej. Szűzeni ej. piszer 
kbodseh-i Kalás). Mesterségére Ethé szerint tücsináló lett volna s 
innen vette Szüzeni költői nevét.8) 

Riza Kuli Khán másképen magyarázza költőnk nevét. Szü-
zem, úgymond, fiatal korában beleszeretett egy szabóinasba és 
kedveért a szabómesterségre adta magát. Mikor aztán költő lett, a 
régi mesterségére emlékeztető Szüzeni nevet választotta.4) 

Ezt a nézetet látszik Szenáji gúnyverse is támogatni, hol a 
Hadikat írója a czérnáról beszél és a szabómesterséggel példálód-

») In khodsa zadegán kih der in sehr berzenend 
Merdend mer zonánrá liken merá zenend 

Heszt in dseväb i änkih Szenáji benazm goft 
ín ablehán kih bi szebeb dusmen-i menend. 

Medsma ul fuszehá I. 251. 1. 
fi Browne: Biographies contained in Ch. V. of the Tdrikhi Guzida, 

Journal Asiatic (1900.), 754. 1. 
a) Er war aus niederem Stande ein ächter Sohn dos Volkes, seines 

Zeichens ursprünglich ein Nadler (daher sein Dichtername von Suzan 
«Nadel»). Neupersische Litteratur, Grundr. d. Iran. Phű. (Strassburg 1896.), 
H. 206. 1. 

4) Güjend der dseváni rásik-i piszer khejjäti sud ve behevä-ji-ft 
khejjáti pisek kerd pesz ez änkih teb'es besá'irl meil ämed szüzeni teklial-
lűsz gftzid. Medsma' ul fuszehá I. 249. 1. 
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zik. Szüzem egyike a perzsa irodalom legelső satyrikusainak, nála 
nagyobb sikerrel senki sem művelte ott a gúnyolódás művésze-
tét. Kortársait, különösen a költőket a gúny korbácsával kímélet-
lenül ostorozta. 

Költeményeinek, a mennyire azt a kiadott mutatványokból 
meglehet Ítélni, van némi költői becse, bár európai műveltségű 
embernek a jó ízlését durva orczátlan illetlensége lépten-nyomon 
megsérti. 

Szüzem t ezért értékén felül becsülik Et hé és Pizzi, kik nem 
véve tekintetbe a költő pornographikus minden legelemibb tisztes-
séget lábbal taposó írmodorát, mely a természetellenes bujálkodás 
kiszínezett leírásaiban tetszeleg, erős jellemnek, a nép igazi fiának 
tartják őt. 

Különösen Pizzi, a Sah Námeh olasz fordítója a perzsa köl-
tészetről írt munkájában sajnálatát fejezi ki, hogy oly kevés köl-
teménye maradt meg Szüzentnek1) s így nem lehet belőlök kellően 
megismernünk ezt a daezos, büszke természetű írót.2) 

Valószínűleg egyikök sem vett magának fáradtságot, hogy 
elolvassa, hacsak az Ates-Kedeh vagya Medsma'ulfuszehábnn is az 
ott kinyomatott számos mutatványt, melyek közt egy még a XIX. 
századbeli jeles perzsa költő, Kaani indignatioját is felkeltette, ki 
egy lesújtó versében utasítja rendre a híres pornographust.") 

Később, mikor a kicsapongásokba belefáradt, a vallásosságra, 
az istennek tetsző életre adta magát. Nagy barátja lett Szenájinak, 
kit előbb annyiszor kigúnyolt. 

A Hadikat halhatatlan költője, Szeiuiji volt az, ki Szűzen!t a 
mystikus világnézletbe bevezette és vele együtt elzarándokolt 
Mekkába.4) 

') Ez azonban nőni áll, mert Szúzeni divánja több perzsa kézirat-
gyűjteményben feltalálható. V. ö. Et he: Neupersische Litt. 266. 1. 

ä) Delle sue poesie abbiam pochi resti ehe Giami soltanto ci ha 
conservati, ed é gran danno per noi che non possiamo, con si misera 
scorta conoscer meglio questa fiera natura. Sturia delta poesia persiana 
(Turin 1894.), I. 94. 1. 

3) V. ö. a szerző: Tanulmányok az ujabbkori persa irodalom történe-
téből (Budapest 1892.), 42. 1. 

*) Erst in späteren Jahren wandte er sich dem Ernste des Lobens 
zu, ging nach Balch und liess sich von dem grossen mystischen Dichter 
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Rövid idő alatt úgy eltanulta a szufi-költők írmodorát, hogy 
mintaszerű remek vallásos ódákat és himnusz-szerű bűnbánó ver-
seket írt. Hamdullah, a Tárikh i Ouzideh szerzője, ki szintén elis-
meri, hogy minden határon túl ment a fajtalanságban. Szuzeni meg-
említi, hogy vannak neki hasonlíthatatlanul remek komoly versei is. 

A következő soraival, úgymond, bűnbocsánatot nyert a Min-
denhatótól. «Négy dolgot hoztam, oh Uram, milyenek nincsenek a 
te kincstáradban. Hoztam semmiséget, szükséget, hibát és vétket.1) 

Szuzeni egykori szabómester voltára czélozva, így magasz-
talja öt egy négysorosában a barátjává lett Szenáji. «Mondott egy 
jól összevarrt költeményt nekem saját bölcsességéből a szabómes-
ter. Olyan vékony volt az értelme, mint a czérnaszál. Olyan szűk 
volt a versmértéke, mint a tűnek a foka.»2) 

Megtérése utáni korszakból származó vallásos költeményei 
közül többen saját bűnös voltán kesereg.3) Ősére, a szent Szél-
mánia hivatkozva, így fohászkodik fel bűnbánóan egyik versében : 
«A próféta mondta, hogy a bűn megbánása egy a megtéréssel. 
Ezen a hagyomány szerint, ha valaki megtért, akkor az én vagyok. 
Segíts engem, oh Uram, Szelmán vezekléséhez. 

Mivelhogy atyámtól nyertem, hogy Szelmán nemzetségéből 
eredek.»4) 

Sanäi, den er früher oft genug mit Spott überschüttet hatte, in die Geheim-
nisse der,Theosophie einweihen, auch machte er mit ihm die Wallfahrt 
nach Mekka. Ethe: Neupermche Litteratur (Strassburg 1896.), II . 266. 1. 

•) But he also lias some serious verses which are incomparable. 
They say that God Almighty forgave him for this verse: 

Csár cslz ävurdeh em já rebb kih der gends-i tű ntszt 
Nisztl u had set u dsurm u gun áh ävurdeh em. 

Browne: Biographies of Poets, Journal Asiatic (London 1900.), 755. 1. 
-) Guft ber dukhteh merá s'iri 

Khodsa kkejjáti ez szer-i ferkeng 
Ma'nl-ú csűn riszmán bárlk 
Kátíjet hemesű csesm-i szűzen teng. 

s) Kát leggyakrabban idézett versét átírásban kiadta J'izzi: Chresto-
mathie persans (Turin 1889.), 71—72. 1. 

4) Részül guft pesímání ez guneh teűboh eszt 
Ber in hedlsz eger tátbl eszt men ánem 
Bezuhd-i Szelmán ender reszán merá meliká 
Csű jáftem zi pider kiz nizsád-i Szelmánem. 

Rijdz ul 'anfin 210. 1. 
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A legfőbb lényhez való rajongó vonzódását a vadászháló és a 
csalétek képében rajzolja: «A te szenvedélyes szerelmed a mag s 
én vagyok maggyüjtő, a pokol feneke pedig a vadászháló. Ha a 
csaléteknél maradok, a pokol fenekén kínlódom. 0 előtte egy óráig 
sem marad veszteg a szenvedélyes vonzalom. 

Ő az Isten, mondom egyre és az ajtó kopogtató karikáját 
mozgatom. Ha nem lett volna ezzel a szenvedélylyel együtt az 0 
útmutatása. Mint Hamant, a pokol felé vitt volna engem a szen-
vedélyem.» l) 

A moszlim hit igazságára mondom, így szól egy másik versé-
hen Szúzení, oh muszulmánok. Hogyha magamat tekintem, minden 
moszlim szégyene vagyok.2) 

Igen jó barátja lehetett Szenájinak Adsib, egy kevéssé ismert 
perzsa író. Adsib saját nevén, Semsz-ed-Din Riza Kuli Khán szerint 
a jelesebb költői közé tartozott korának (ez 'edsáibi rúzgár bűdeh). 
Költeménykötete, úgy látszik, elveszett. Enverinek divánjában 
található egyik kaszidét is Adsíbnek tulajdonítják. 

Ilyen dicséneket zeng neki Szenáji: «Senki sem látott még 
a te szerencsédnél nagyobb csodákat s ez maga felér a csodákkal 
(szójáték az adsáib szóval, mely 'adsibet csoda többes száma és a 
költő 'adsibi nevére emlékeztet). Néha az égbe visz téged, mint a 
mennybe ható ima. Majd meg a földre visz, mint a hatalom, a 
végzet czélja.»3) 

Hosszas intelmek után így magasztalja a költőt Szenáji: 
«Úgy tudod te a tudományokat, mint az ész. Nincs vagyonod, de 

') Hevítet dám u men dáneh csin u havíjeh dám 
Eger bedáneh bimánem bedäm der mánom. 
Hevá nemáned tá szá'et i behazret-i lift 
Hű allábl bizenem u lialkeh bidsunbánem. 
Eger nobftdí bá in hevá hidájet-i hu 
Beszű-ji hávíjeh burdi hevá csű Hámánem. 

ü . ott. 
9 liijdz id 'arifin (Teherán 1305,), 210. 1. 
9 Táli' ez tál'iet 'adsáibter 

Kesz nedíd In 'adsáib diger 
Geh becserkhet bered csű keszed-i du'á 
Geh bekliák áredet csű 'azm i kadar. 

KuUiját-i Szenáji 53—54. I. 
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határtalan a törekvésed. Nincs neked szerencséd, de mérhetetlen a 
bölcsességed. 

Bölcsességed gondolataiddal van össze-, egygyé olvadva. Ke-
délyednek a tudományból van az ékszere. Oly távol vagy te a 
tudatlanságtól, mint Almuk a tudása. Oly tiszta vagy te az igaz-
ságtalan zsarnokságtól, mint 'Omar igazságossága. Versed varázs-
lás, de kora reggel rossz a szerencséd. Nagy Sándor módjára eszméd 
lábbal tapossa öntermészetedet. Ne oltsd el te a szőlő nedvével ter-
mészeted hevét. Ne vedd el a bor tüzével becsületedet. Törj te a 
magasba, mint a tűz szikrái. Ne liullj te esőmódra le a földre. Ne 
tedd enyészetként mindenütt koczkára a ruhádat. Ne tépd össze 
minden helyen a fátylat, mint a végzet. Ettől, attól ne rabolj, mint 
a szél. Erre, arra ne tekints nárczisként. Ne légy belül olyan görbe, 
mint a láncz-szem. Hogy úgy kint ne maradj, mint az ajtó kopog-
tató karikája. 

Ne légy minden ujj számára írótoll. Ne legyél te öve 
minden deréknak. Lépj be a szabadok, a derék emberek körébe, 
mint a bőkezűség. Férfiakhoz csatlakozz tudomány módjára. Ne 
légy náluk olyan, mint az edény. Ne jár j előttök kézről-kézre ser-
legként. Óvd meg testedet a kis emberek pálinkájától (szúr egy 
rizsből készült szeszes italféle). A nagyok borával tápláld a lelke-
det. Jóllehet mind a kettő alapjában véve vétek. Mégis a maga 
helyén előbb való az utóbbi (itt két sor illetlen tartalma miatt 
kimarad). 

A természeted, kedélyed égi alapú neked. Versed a Keuszer 
forrásából fakad. Lelked gyöngyhintő, mint a tenger árja. Olyan 
éles a gondolatod, mint az égető tűz. Mit tesz az, ha csupasz a 
külsőd. Hisz tudománynyal ékeskedik belsőd. Kívülről bár mez-
telen, sivár a tenger képe. De belül gyöngyhői van a szőnyege. 
Honnan lehetne neked gyöngyös öved! Ha nincs két fejed, mint 
az ikrek csillagképének. Azért vagy te a növekedés és fogyásnak 
kitéve, mert olyan egy arczú vagy, mint a hold. 

Azért vagy te, oh testvér, aranytalan és ezüsttelen, mert 
nincs olyan hamis szemed, mint a nárczisnak»,*) stb. 

*) Dürí ez ilmhä csű 'aki kheber 
Ni'metet ni u liimmotet bi liecid 
Daűletet ni u hikmetet bí mer 
Hikmetet-rá ez fikret eszt mizáds 
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Egy bizonyos Ali bin Heíszám nevü hérati költő, kiről nevé-
nél, meg hogy biró volt, egyebet nem tudunk, egy nagy pathossal 
irt versben dicséri ki Szenájit, ki hasonló pénzzel fizet neki vissza. 
«Szenáji a bölcseség fényének a ragyogása (czélzás a Szenáji név 
arab jelentésére). Szépsége a világ becsét és teljességót alkotja. 

Khátiret-rá ez dánis eszt guher 
Dftri ez dsehl hemcsft 'ilm i 'Ali 
Pákí ez dsevr lieincsű "adl-i 'Omer 
S'iri-tü szihr eszt lik turá 
Iíeszt bakht-i bed-i tű vakt i szeher. 
Máléd endiseli-i tú zir kedem 
Gulier-i teb'i tű csű Iszkender 
Zi ab i engftr när i teb' mekus 
Zi ätes-i bádeli abiftji meber 
Szű-ji bálái giráí hemcsft serár 
Gird-i pesztí inegerd liemcsű meter 
Dsámeh her dsájl csftn fená mebáz 
Perdeh her dsáji csftn kezá bimeder 
Hemcsft nekbá ez ín v'än merftbái 
Hemcsft nergisz der in v'än meniger 
Zi enderftn keds mebás csftn zendsir 
Tá nemáni birün csun halkeh-i der 
Her benánrá mebás hemcsft kelem 
Her mijánrá mebás hemcsft kemer 
Gird-i hurrán derái hemcsft szokhái 
Szft-ji merdán giráí hemcsft huner 
Nezd-i isán mebás csftn kászeh 
Pís-i isán megerd csftn száglier 
Ten-i kh'is ez szur-i kibán derduzd 
Dsán-i kli'ís ez mej-i mihán porver 
Gercsih fiszk eszt her dft zi aszl véli 
Hern bedsáji kh'od äkhir ovliter 
ínek ercsili beteb jekszánend 
Der tefävut bejek makán niger 
Gest bá bád szakht khájeh khiz 
Mándeh bi bád szuszt alet-i gher 
Teb' dári nihádeh i gerdftn 
Nezm dári netídseh-i Keftszer 
Khátirí durr jeszár csftn derjá 
Fikretí tíz májeh csftn äzer 
Csih sud ár heszt záliiret 'urján 
Bátinet dáred ez huner zíver 
Ez birftn gercsiii heszt 'urján bahr 
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Ha földdel vegyes is az ő egyénisége (azaz a teste). Miért 
állnak akkor az isteni fényből az erkölcsei ? Ki látott a nagyok 
közül olyan nagy embert, mint ő ? 

Hol van a jelesek sorában egy ő hozzá hasonló? Ha valaki, 
mikor ő szóra nyitja a száját, az ész világának nevezi el a lelkét, 
helyén való dolog az. Csodálatos, hogy ha valaki ő mellette költő-
nek meri mondani magát és nem tudja, hogy ez szarvas-hiba. A hol 
a világosság van, mi helye van ott a sötétségnek? 

A hol a hold fénylik, mit keres ott a homályos Szuhá-csilla-
gocska ? Minden szava lélekerösítő. Minden verse a kitűnőség 
alkhymiája. Az ő sugarainak fényétől Hérát városa mai napság. 
Mint a hold csillagháza, teli van fénynyel és ragyogással. 

Kitűnőségének ragyogó fénye miatt, ha az igazság ülőhelyé-
nek mondjuk székhelyét, jól van az mondva. Világosan láttam 
én, hogy ő neki végtelen ós határtalan segítsége van az Úrtól. 

Olyan nagy számú volt az (t. i. a segítség), hogy számának 
öregbítése is nagy hiba. Te neked az ihlet és az igazság czéljából 
szók és cselekedetekben csupa isteni adományod van. Oh, te nagy 
férfiú, kinek minden körülményei a tökéletes boldogságnak a tanu-
jelei. Ámbár nyilván való néhány hibám. De azért szívemet a 
barátság és a hűség kötik le. 

Mikor a szív és a lélek az egyesülésből eröt merített, kép-
mutatás számba megy akkor minden teketorizálás. A közönségért 
mondom én dicséreted. Mindennél jobb a magasztalás és a dicsőítés. 
Addig, míg csak szilárdság lesz a földben. A meddig C3ak finomság 
lesz tulajdonsága a levegőnek. Maradj te addig a boldogságban. 
A te fenmaradásod az oka a nemesség és a dicsőség létezésének.»*) 

V'ez derűn heszt ferses ez güher 
Kemer gúherrin kudsá jábi 
Csűn dű szer niszti csű dú pejker 
Z'än zijádet peziri u nukszán 
Kih tű jek rűjeh-i beszán-i kamer. 
Bi zer u szimi ej biráder ez änk 
Sokh csosmijet níszt csűn 'ablier. 

KullvjtH i Szerűiji 53- 54. 1. 
*) Szenäi szénái khiredrá szenászt 

Dsemáles dsihánrá kemál u bohászt 
Eger sakhszes ez khák dáred mizáds 
Pesz ákhlák-í ű nűr kulli csirászt 
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Szenáji sem maradt a dicsérettel adós. «Most igazán fényes 
és sugárzó Szenáji. Hogy rajta van a törvény szultánjának (Ali 
biró volt) a dicsérete. Ezért a magasztalásért a szentlélektől köszö-
net és hála járja. 

Ha kedélyét jelentős írásodban az ész világának hivod, helye-
sen van az mondva. Mert az ész világánál egyéb nem lehet az, a 
min ilyen férfiú (t. i. Ali bin HeUzam) a király. Ali Ibn Heiszám 
ez a hét betű. Három lelki tulajdonságunk ez és négy elemünk. 
Három betűből áll a neve (Ali), három szellemmel felérő az: az 
ész, beszéd, az érzés és a növekedésével. 

Csunű ez buzurgán. buzurgi kih did 
Csunü ez 'azízán 'azízí kudsászt 
Eger khátires rá bevakt-i szukhun 
Kesz 'alem i cakl kb'áned szezászt 
'Edseb zänkib bá ű kuned sä Ári 
Nedáned kib inráji meliz-i khetászt 
Kudsá nűr básed csih dsáji zulárn 
Kudsá mali based csih dsáji-Szubászt 
Hemeh lefz-i ű kuvvet i dsáneszt u besz 
Hemeh s'ir-i ú fazlrá klmiászt 
Z'enváres imrűz sebr-i Hérát 
Csú burds-i kamer pur su'd'u zijászt 
Z'ezhár i fazles beml khitteh rá 
Eger ma'kad-i szidk kb'ánem revászt 
Beszűret bididem kih űrá zi hakk 
Mededhá bighájet u muntehászt 
Mukaddar csenln bűd kánder vedsűd 
Z' 'edád ref-'i nibájet khetászt 
Turá ez ized ez behr-i ilhám u szidk 
Der ekvál u efá l jekszer 'atászt 
Elá já buzurgi kih ebvál i tű 
Hemeh ber sze'ádet kulli guvászt 
Eger csend takszir-i men zähir eszt 
Dilem beszteh i mihr u vefászt 
Csű dsán u dil ez májeb-i ittiszál 
Meded jáft reszm-i tekellűf rijászt 
Szená-ji tű gűjem bebr-i endsumen. 
Nikűter ez her csiz madb u szonászt 
Hemí tá keszáfet buved khákrá 
Hemi tá letáfet neszib i hevászt 
Baka bádet ender n'aím mukim 
Baká-ji tű rizz u serefrá bakászt. 

Kulliját i Szenáji 20. L 
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Nem olyan erős, hatalmas szónok vagy-e te, mint Mózesi 
Szónoklatod a hit vakjainak bot gyanánt szolgál. Ha nem fog 
valakin a te intelmed, az az intés maga kigyó lesz annak a lelkén 
(czélzás Mózes ismert csodájára). A ki nem áll fel a te családod 
előtt alif betümódra. Olyan görbe lesz annak egész éven át a háta, 
mint a lám-betünek. Te tudományodra nézve felette állsz minden 
tudósnak. Mert ez a te kitűnőséged a véghetetlen tudásában van. 
Az értelem birodalmában az ő (t. i. Ali bin Heiszámé) kinyilatkoz-
tatásai kormányozzák a bölcseséget és a lelket. Tulajdonságaid és 
szépséged az ész szemében mind a próféta alakja és életének kép-
másai» stb.*) 

Tádsed-Din Iszafahánit, mint költőt, egekig magasztalja 
Szenáji. A perzsa irodalomtörténetírók mélyen hallgatnak erről a 
nagyságról, ezért valószínűleg valami előkelő ember lehetett, kit 
magas rangjáért tisztelt költőnk. 

Egy nagy műgonddal kidolgozott költeményfüzérben, Terkib-

*) Szénái kunűn bázijá u szenászt 
Kih ber vej zi szultán i szunnet szenászt 
Bedin madh ber-vej zi ruh ul-kudtisz 
Hemeh tehnijet merhebá merhebászt 
Eger khátires-rá bekliat-i khetir 
Hemí 'alem-i 'aki kh'ánl szezászt 
Kih dsuz 'álem-i 'aki nebuved bell 
Kih ber-vej csenin khodseh-i pádisászt 
'Ali Ibn Heíszam kill in heft herf 
Szek ruh u esehár usztukuszát-i mászt 
Szeh lierf eszt names kih der mertebet 
Szeh ruh eszt an nutk hissz u nemászt 
Neh-i ej Vá'iz szulb hemesún kellm 
Kih va'z i tű kűrán-i dinrá 'aszászt. 
Bevá'zet eger mubted'i negerded 
Homán va'z ber dsán-i ű ázedehászt 
Kesz kú elif niszt bá äl-i tft 
Hemeh száleh csün lám pustes dűtászt 
Tű fevk i hemeh 'álimáni be'ilm. 
Kill in fevk der 'ilm i bimuntehászt 
Der iklim i idrák ilijá-ji ű 
Khiredrá u dsánrá rijászet rev eszt 
Khiszál u dsemál-i tű der csesm-i 'aki 
Hemeh szüret u sziret i Musztafászt. 

Kulliját 20. 1. 
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bendben így énekli őt meg Szetuiji: «Oh Szenáji, tégy le a lélekről 
és ne törődjél a testtel. Midőn angyal a te barátod, ne szegődjél 
Arimánhoz. Ne akaszkodj minden hajszálba, mint a fésü. Ne légy 
te tükörmódra belül sötét, kívül meg ragyogó. Minden pillanatban 
ne mozdulj ki mindenkinek szóbeszédére a helyedből. Ha olyanná 
lett a kor, mint az üllő, ne légy te azért olyan, mint a köles-szem. 
Ne ölts, mint a papagály, minden időben százféle selymet magadra. 
Minden hitvány ember előtt ne köss vadgalambként örvet a nya-
kadra. »*) 

Ez után szokása szerint sok mindenről szólva, így tér át 
Tadsed-Din dicsőítésére a harmadik Bendben: 

«Ez az úton útitársad neked egy igazmondó öreg. Mindenre 
nézve, a mire csak azt mondja ő, ne tedd, fogadd meg a szavát. 
Ha a hurikkal akarsz társalogni, ne keresd a paradicsomkert őrének 
a haragját. 

Ha Bej trónját akarod, ne ellenkezz Táds Iszfaháníval.» Kissé 
unalmas magasztalások után így jellemzi Tadsed-Din költői mű-
veit: «Ha versét látod, egy világ tárul szemeid elé. Ilyen volt az a 
serleg, mely az egész világot mutatta (czélzás Dsemsid perzsa király 
csoda-edényére). 

Értelme és szava olyanok, mint a pecsenye meg az ital. Az 
egyik erőt növel, a másik gondot űz. Nem jó a kínrímes vers, mint 
a kiterjesztett ágyterítő. Az ő költeménye olyan kényelmes, könnyű, 
mint a felső kabát (sic). 

A mi verseink nem olyan költemények, mint az ő művei. 
Más az én költészetem és más az övé, mert az övé varázslat. Tegnap 
egy óráig nézegettem annak a férfiúnak a munkáját. Láttam ott 
ékesen szóló szavakat és pompás mondásokat. Egy világ tárult ott 
elémbe feldíszítve s abban egymással harczba keveredve az arab 

*) Ej Szénái bigüzer ez dsán der penáh-i ten mebás. 
Csűn firisteli jár dári dsuft-i áhrimen mebás. 
Hemesű sáneh beszteh-i ber táreh műi mesev 
Hemesű áineh derűn tári birűn rousen mebás 
Her zemán ez kii u kál i her kesz ez dsá mesev 
Ger zemáneh hemesű szindán sud tű csűn erzen mebás 
Hemesű tuti her zemáni szed reli dibá mepűs 
Pis her nákesz hemesű kumri tevk der gerden mebás. 

Kulliját-i Szenáji 136. 1. 
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és a perzsa sereg. Az egyik oldalon Rűdegí*) és Unszuri2) oszto-
gatta a döféseket és kardcsapásokat. A másik részen Bű Temmarns) 
és Buhturi*) küzdöttek. 

Aichtal5) és Asa6) voltak azon az oldalon a csapatvezetők. 
Ezen az oldalon meg Sákir7) és Dsulláb8) lettek a vezérek. Buhturi 
követői Hallattól Kirvánig, Rűdegí hivei Tigristől Kasgarig laknak. 
Paripáik a Váfir, a Kamii, a Szart" és a Munszarih versmértékek. 

Fegyverzetűk a Váfir, Kamii, Szahih és Muteber. 
Az értelem a szó pánczéljába öltözve lépett a küzdőtérre. Mint 

/Saternws-csillagnak, sisak van a fejökön és a nap módjára kard a 
kezükben. 

Hatalmoktól félve, a kék égen száraz szájú és nedves szemű 
lesz a Venus- és a Mars csillag. 

Minduntalan így szól a bölcsesség: vájjon melyik lesz a 
győztes e közül a két végtelen hadsereg közül s ugyan kinek van 
erről tudomása. 

A bölcsességnek azonnal megfelelt az én e lmém: Én nem 
tudom, de tudja azt a Kliodsa, hogy kié lesz a győzelem. Az, a ki 

') ílekím Ferid ed-Dín Mohammed (meghalt 954.) az első nagy per-
zsa költő. 

") 'Unszuri Abulkaszim hin Ahmed (meghalt 1049—50.). V. ö. Ethé: 
Neupersische Litteratur (Strassburg 1896.), I I . 224. 1. 

3) Ahá Tcmmám. (szül. 807, megh. 840.). V. ö. Brockelmann: Ge-
schichte der arabischen Litteratur (Weimar 1897.), I. 84. 1. 

4) Al-Buhturi (szül. 820, meghalt 897.), Brockelmann: Gesch. d. arab 
Litt. I . 50. 1. 

5) AI-Akhtal (meghalt 710.). V. ö. Brockelmann: Gesell, d. arab. 
Litt. I. 49. 1. 

6) A/-'Asa. V. ö. Brockelmann: Gesch. d. arab. lÄtt. I. 37. 1. 
7) Sákir valószínűleg azonos az Aszadt LughAt-i Fursz-áhun több-

ször idézett Sákir bukhárí viü. Egyik Aszadi által bizonyítékúl felhozott 
versében panaszkodik, hogy nálánál többre becsülnek mint költőt egy 
takácsot: 

Nefrln kunem zi derd-i fe'ál zemáneh-rá 
Kű dád kibr u mertebet kűfsáneh-rá 
Anrá kih bä makol u keläbeh ájed sumár 
Berbet kudsá sinászed cseng u csegháneh-rá. 

Asadi's Neupersisches Wörterbuch ed. P. Horn (Berlin 1897.), 22. 1. 
s) Dsulláb bukhari idézi Aszadi szótárában, idejét Horn nem volt 

képes megállapítani, ü . o. 13, 17. és 31. 1. 
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mind a két sereg vezetésére képes. Ki is lenne ennél jelesebb had-
vezér. »*) 

Az orvosoknak, úgy látszik, nagy barátja volt Szenúji; egy 
gliaznai orvost, Khodaa Ali bin Mohammedet, egy terjedelmes köl-
teményben így magasztal: «Oh te, a kinek kijáró köszönet a szabad 
emberek nyakára nehezedik. A bizonyosság a te útitársad ós az 
isteni kegy a te barátod. 

Oh, te tudós Khodsa Ali Ibn Mohammed ! 
Van annak száz ismertető jele is, hogy te vagy Jézus 

helyettese. 
A mennyiben neked fenséges kitűnőséged és bőkezűséged van 

a világon. Annyiban van nyugalma a kilencz központnak és moz-

*) S'ir-i ft bini dsihání äjed ender esesm-i tft 
Hemesenín bűdeh eszt andsámi kih bud giti numái. 
Ma'ní u elfáz-i ű liemcsűn kebáb eszt u seráb 
ín jeki kuvvet fezái v'än jeki onduh zedát 
Khos nebásed bá tokellúf s'ir-i nakhos csűn duváds 
S'ir-i ú besz csábukeszt u bitekellűf csűn kábái 
S'ir-liáji má neli s'iroszt ez csunán kän sá'ireszt 
Sá'iri dlger buved nozdik-i má an száhireszt 
Di der an teszníf i klio'dsa szá'eti kerdem nezer 
Lef/bá didem faszili u nukteliá didem glmrer 
'Alemi ámed becsesm-i men muzejjen vender ű 
Lesker-i tázi u dilikán dir dsedol bájekdiger 
Der jokirű Rűdegí u 'Unszuri bá t'an u zarb 
Der diger szú Bű Temmám u Buhturí der kerr u ferr 
Akhtal u rAsa derándsáneb sude szábib i nefir 
Sákir u Dsuláb ez indsáneb sudeh sáliib i nefer 
Ez kefái Buhturí ez Hallali der tá Kirván 
Bor vefá-ji Rüdegi ez Dedsleli tá Kásgár 
Merkebánsán Váfir u Kámil Szeri' u Munszorib 
Szákhteliáji-sán Váfir u Ivámil Szabili u mu'teber. 
Ma'ni ender dsevsen i lefz ämedeli pis meszáf 
Kb'od ber szer hemcsű Kejván tigb der kef hemesft kbftr 
Ez nibib-i seűket-i isán zi cserkh i äbgftn 
Zolireh u Marikli mándeh gám kbusk u dideli ter 
Her zomán gufti kliired zin dft szipáb bi kerán 
Mer kirá básed zefer já khod kih dáred zin kheber 
Mer kliired-rá khájir-i men der zemán dádl dseváb 
Men íiedánem kliodsa dáned mer kirá based zefer. 

Kuli iját 137—8. 1. 
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gása a kilencz körnek (az eget és földet érti). A te szavad az igazság 
próbaköve és a te elméd a helyes mérték nehezékköve. A te tudo-
mányodnak és magas állásodnak tisztelői és szolgái az egek (ahá 
szó szerint atyák, itt az abá-i 'uluvi a. m. a kilencz eget érti alatta 
a költő) és elemek. Nem vett még senki ezüstön-aranyon lélek meg-
tartót. Míg fel nem tárultak előtte a te ismeretednek a titkai. Le-
hullott tisztára a reménység fájáról a halál levele. Mikoron a te 
tudományod ága ilyen gyümölcsöt termett. 

Tőled nyerte vissza egyensúlyát a világ természete. Ugy, hogy 
nem találsz egyetlen egy fejcsüggesztöt, levert, szomorú és köny-
nyelmű szeles embert a városban. A te szabadelvüséged és fen-
séges jellemed miatt küszöböd rabszolgáivá lettek a szabad em-
berek. Mindennél előbb való az ékesszólás, de a te bőkezűséged és 
dicséreted még azt is meghaladja. 

Az az elme, mely a te gyógyszeredtől kapott segítséget. Az az 
összes titkok olvasója lett a végzet leple mögött. Az, a kinek bel-
sejét megnedvesítette egyszer a te gyógyitalod. Nem lesz az soha 
száraz ajkú, mint a víztartó-edény. Oh, te a természet pénzverői-
nek a felülvizsgálója, a te észtehetségedből keletkezett higanymódra 
minden vegyület. Az, a ki egy hashajtódat és orvosságodat bevette, 
angyalhoz hasonlóan sose lesz az beteg. Nem vakul meg semmitől 
az a szem. mely egyszer a te küszöböd porának szemfestékében 
részesült. Azok, kik egy pilulát lenyeltek a te piluláidból. Nem 
akadtak azok a halál hálójába. 

Olyan nagyeszű vagy te, hogy az ütér tapintása és más kutatás 
nélkül is kikutatod a beteg állapotát. 

Ha Ferkhurbsi*) elviszi a szél a te gyógyszered porának egy 
szemerjét. Annak erejétől lelket kapva, feltámad a ferkhári bál-
ványkép. Egy nap alatt munkaképes lett a te orvosságodtól a beteg, 
de munka nélkül maradt miatta a halál angyala. Ajtód karikáján 
kívül, ki az, ki nem részesül vagyonodból ? Kezedtől más nem lesz 
vesztes, csak az erszényed. 

Oh, a te természeted és tudományaid gyógyítók és adakozók! 
Oh, a te nyelved és kezed gyöngyöt és drágaságot adó! Úgy ékes-
kedsz te mindig a nemeslelküség ÓB jótékonysággal, mint a fának 

*) Sehríezt kih khftbrűján biszjúr dárod. Nám-i butkedeh iszt. 
Burhán-i Dsám'i (Teherán 1260.), 83. 1. 
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az ága a madarakkal, az ég a bolygó csillagokkal. Olyanok a csele-
kedeteid neked, hogy a leszámolás napján, a feltámadáskor egy 
bűnért sem fognak téged feleletre vonni. Olyan becses vagy te 
előttem, mint a szem bogara. Azért, mert te előtted megvetett 
dolog a mi aranyunk, ezüstünk.»*) 

*) Ej gerden-i elirftr besukr-i tű giránbár 
Tahkik turá hemreli u teűfik turá jár 
Ej khodseh ferzáneh 'Ali Ibii Mohammed 
Vej naib-i 'Isza bedú szed gftneh imműdár 
Csunánkeh turá dsűd u ma'áli eszt bedunjá 
Null nukteh szűkön dáred u nub dáireh reftár 
Zebn-i tű u szeng-i tű bemikdár i bakikat 
Ber suklienet hemeh faídeh-i rűh bemi'jár 
Ber dsáh-i tű u 'ilm-i turá ez her ma'ni 
Abá-i u szutukszát ghulámend u peresztár 
Nekherid keszi dsán bebáji bezer u szim 
Tá neámedes eszrár i 'ulüm i tű pedidár 
Berg-i edsel ez sakh-i emel pák firürikht 
Tá sákb-i 'ulftmet 'emel ävurd esenin bár 
Sud teb'-i dsihán m'utadil ez tű kih nejábi 
Der sehr jek zát girándsán u szebukszár 
Ez gbájet-i äzädegi u ferr-i buzurgijet 
Gestend gbulámán szitáneh i deret elirár 
Guftár fezűneszt zi her csiz ve likin 
Dsűd-i tű u madh-i tű fezűn eszt zi guftár 
'Akli kih zi dárűet meded jáft beseríján 
Der perdeli-i takdir bikhá' ned hemeh eszrár 
Sakhszikih ter ez serbet-i tű sud dsiger-i ű 
Leb-i khusk nemáned behemeb í i m r csű szűfár 
Ez 'akl-i tű ej nákid szerráf-i tebijet 
Sud 'unszur-i terkib hemeh klialk csű tejjár 
Änkesz kih jeki muszbil u dárű-ji tű khurdeh eszt 
Mánend-i firisteh neseved liergiz bimár 
Her csesm kih ez khák-i deret szurmeli-i ű búd. 
Zi ävurden-i her üb kih äred neseved tár. 
Änhä kih jeki habbeli zi liabb i tű bikhurdend 
Der dám-i edsel hics negerdend giriftár 
Hizk-i tű csunán eszt kih bi nebz u delíli 
Mi báz numáji 'erz i rűh beliendsár 
Ger bád be-Ferkhár bered simoh-i dárűet 
Ez kuvvet-i ű rűli pezired but-i Ferkhár 
Ber kár zi dárú-ji-tú sud sekhsz bejek rűz 
Mándeh melek-ul maiit zi dárű-ji tű bikár 
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Miután jól kidicsérte orvos barátját, önmagának zeng dics-
éneket Szenáji: «Olyan vagyok én, hogy nálamnál jobb verseket 
senki sem mond a világon. De azért jóllaktam én már a világ dol-
gaival, ámbár még nem értem el* a czélomat (szó szerint éhesen 
maradtam). 

Annyi hasznom van verseimből, hogy minden éjszaka elvágja 
az es'ár szó elejét az ész és visszamarad nekem az ;ár, a szégyen 
(szójáték az es'ár és fár arab szókkal). 

Azért vagyok én megvetett, mert ebből a városból eredek. 
Hisz megvetik a nemes gyöngyöt is a kagylójában és a tenger 
fenekén. A bankának meg van a maga bóbitája, a pávának az ő 
díszes ruhája. Én csalogány létemre egy öltöny és egy turbánra 
vágyni vagyok kénytelen.»*) 

Végül egészen rimánkodó modorban fordul orvos barátjához, 
ki úgy látszik, anyagilag támogatta szegénységben tengődő köl-
tőnket. «Oh te, kinek az ajtajánál úgy veszik magukat a szűköl-
ködők, mint a tűzre vetett faág (sic) (szójáték a bi berg a. m. levél-
telen szűkölködő szóval). Oh te, kinek a szíve úgy virul az adako-
zástól, mint a kert a márczius hónapban. 

Ejteb' u 'ulúm-i tű sifá bakhs u szekháverz 
Vej deazt u zubán-i tű durer bakhs u guherbár 
Ez mál-i tú dauz halkeh-i tű kiszt tehideszt 
Vez deszt-i tű dauz klazeh-i tű kiszt zijánkar 
Árászteli-i ez seref u dsud hemíseli 
Csűn sákli zi tejjár eau oflák ez szejjár 
F'il-i tű cauuán eszt kih diger zi ma'ászi 
Vádsib neseved ber tű jekí rűz isztighfár 
Csűn merdumek i dideh 'azizi ber má zänk 
Der csesm-i tú szim u zer i má heszt csenin kivár. 

Kulliját-i Szenáji (Teherán) 59. 1. 
*) Hesztim ber änszän zi liekimi kih negűjed 

Ender inliemeh 'áléin zi men imrftz bih es 'ár 
Lik ämedeh em szir zi efál-i zemáneh 
Heresend henúz ez gherez i kh'ism náhár 
Anszúd hemi binem ez es 'ár kill her seb 
Esrá bibered hűs bimáned ber men 'ár 
Kh'árim ez áneszt kih zin sehrem ezirá 
Der bahr u szedef kh'ár buved lűlft sehvár 
Hudliúd kulehi dáred u tdűsz kábái 
Men bulbul u kh'áhán jekí durra' u desztár. 

Kulliját i Szenáji 59. 1. 
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A te kegyelmedből van, hogy ennek az egyénnek mellét kabát 
és lábait nadrág fedik. Miután már úgy is te ékítetted, ruháztad 
fel a testemet, ezt az én fejemet is lásd el turbánnal.»*) 

Tehát az egész dagályos verset egy turbánért írta Szenáji! 
Valószínűleg még megtérése előtti időből származik ez a 

költeménye. 
Magasztaló költeményét, melyet többnyire adomány remé-

nyében költött, nem egyszer maró szatyrával toldja meg Szenáji. 
Gyalázni épp oly jól tud, mint a perzsa irodalom nagy panegyris-
tája, Enverí. 

így egy versében, melyet Zekí bin Hamza tiszteletére írt, 
Asz'ad Herevit a sárga porig legyalázza. «Ki az az összes nagyok 
és kis emberek közül ? Az összes emberi nemből. Ki nem tapasztalt 
ő töle eredő árulkodást és rágalmazó besugást? 

Ha te ezt el nem hiszed, majd megmondja azt neked Moham-
med Dsem. A fiúkat rossz hírbe hozta.**) Vádaskodása és rágalmazó 
gyanúsításai gyászba borítottak minden házat. A nemesek testét ő 
miatta éri a baj. A jámborok szívét ő miatta kínozza a szomorúság 
és a rosszat sejtető levertség. Azokat, kiket maga az Isten kidicsért. 
Azokat szidja ő a nyilvánosság előtt. Ennél rosszabbul nem bánt a 
szentekkel egy Simar, egy Hind fia vagy egy Mulhem. Ha lett volna 
karja és szíve a kardjához. A legmagasabb polczra emelkedett 
volna (azaz, ha lett volna bátorsága). Mindenkit megszomorít ő. 
En egy szegény ügyefogyott költő, ki a világróli lemondást válasz-
totta. Nincs, ki gondomat viselné, sem nagyatyám, sem édes apám. 
Nincs jó barátom, se apai, se anyai nagybátyám. Sem neki, sem 
Huszejnek, sem Asz'ad, sem Zeídnek nem vagyok én a leköte-
lezettje. 

Egy maroknyi hitvány ember szavára, olyan sötétté tette 
számomra a fényes napot, mint a sötét éjszaka. Elűzött Balkbból 

*) Ej deret zi bi bergán esűn sákh der ázer 
Vej dilet zi bakhsiden csun bágli der Azár 
Ez mekremet-i túszt kih peíveszteh nihufteh eszt 
i n sakhsz bedurr'áa v'ín páji besalvár 
Pesz csűn tenem äräszteh i pirahen i túszt, 
í n ferk merá niz biüráji bedesztár. 

Kulliját-i Szenáji 59. 1. 
**) Az eredetit szelídítve, mert igen kétértelmű. 
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úgy, hogy én szomorúságomban könyfolyót ontottam a szememből. 
Nem volt nekem egyéb vétkem. Mi miatt ily bajba kerültem. Egy 
napon, a mint gondolatokba merülve üldögélek. Jön egy korhely 
ember Asz'adtól én hozzám. Az a részeges annak az embernek a 
szolgái közül való volt. «Imán Asz'ad liiv téged, mit ülsz itt tét-
lenül magadban.» Elöl ment ő s én utána mentem egy girbe-görbe 
utczán. Láttam Asz'ad, a mint ott bor és zene mellett ült. Egy 
mészáros legényke ült mellette, ki olyan volt, mint egy szép bál-
vány. Mind a ketten részegek voltak a liliom illatú bortól. Hó és 
liliom színű volt az arczuk. Borral kináltak mind a ketten. Ál-
szégyenből mind a kettőnek igent mondtam.»*) 

*) Kiszt ez dsumleh-i szighár u kibár 
Ez hemeh gűlier-i benl ädem 
Kih nedídeh ez ű szá'ijet u ghemz 
Já nekhűrdeh ez ft raná u elem 
Ger nedári tu in szukhun báver 
Báz gftjed turá Mohammed Dsem. 
Piazeránrá ez ghemz ú pftsid 
Száhibi u debikl u melbem 
Szúret-i ghemz sud szá'ijet-i ű 
Zed beber kháneh-i jeki mátem. 
Ten-i esráf ez ű rehin-i belá 
Dil-i szádát ez ü liazin u dizsem. 
Ankeszánrá kih madh guft kbudA 
U bemi güjed askárá zemm 
Bister zin csih kerd bászádát 
Simar ja Hind zádeh-i já Mulhem 
Dil u bázű beb tighes ár bftdi 
Ber sudeszti beb berterin szullem. 
Her keszirá be mudsib-i bári 
Mi nisáned begűseh-i mugbemm. 
Men jeki Sá'ir u dakbil u gbarib 
Ráh-i üzlet gúzideb ez 'alem. 
Neh merá gbam kbúr csih dsed ű pider 
Neb merá munisz csih kbál ú csih 'am 
Neb ez ű vez Husszejn u Asz'ad u Zeid 
Gerden-i men bezir bár-i na'm. 
Kerd ber men bekaűli must-i rind. 
Bűz-i rukbsendeb csú seb müzlim. 
Bändern ez Balkb tá birándem men. 
Zin tebesszur zi dideb vádi fem. 
Än guneh-rá dsuz in nedárem daurm. 
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A mi ez után jön, az nem lefordítani való. Szenáji tanítójá-
hoz, Mukktáríhoz méltóan remekel itt a psederastikus fajtalanság 
leírásában. 

Asz'ad felszólítására egy gkazelt írt volna róla és a mészáros 
gyerekről. Szenáji*) ez a költeménye a nagy vallásos írónak azonban 
szerencsére elkallódott. 

Asz'adharagját Szenáji ellen éppen ez a költemény okozta, 
ha jól értelmezzük a költemény ide vonatkozó helyét. Boszúból 
aztán Szenáji hozzá látott a «Sejkhecske» jó nevének befeketítésé-
liez. Állításait kész esküvel is erősíteni. «Pia tőlem ezt kérdezik 
majd egy napon. Százezerszer mondok én bizonyságul esküt 
(bikhurem szed bezár bár keszem).» 

A csúszó-mászó hizelgésnek igazi remeke Mohammed Téglán 
Bogiira Khdrá magasztaló verse Szenájinak. «Nem hoz elő száz 

Csűn csunftn gest bend-i men mulikirn 
Kih jeki rűz men niseszteh budem. 
Mutefekkir begűsoh-i müzlim. 
Rind-i ámed z' Asza'des ber men 
Bűd án rind merdrá ez khedem. 
Kill imám Asz'adet heml kh'áned 
Csend bási mu'etel u mubhem. 
Reft ű pis u men sudem zi szipesz 
Der jeki kűcseli-i kliem ender khem. 
Didem ándsá niseszteh Asz'adrá 
Bá mej u báng-i zir u náleh-i bem. 
Bűd bá ű niseszteh kasszábi 
Kűdeki csűn jeki bedi' szenem 
Her dű meszt ez nebid szuBzen bűi 
Puz u 'ariz csű szűszen u csű puzsem. 
Her dű kerdend 'erze ber men mej 
Guftem ez serm her dűrá kill n e m 

Kullijdt-i Szenáji 77. 1. 
*) Guftem áliszánta ej imán kill niszt 

Csűn tű ender hemeh dijár i 'adsem. 
Guft mefezáji ej Szénái liics 
Kih tű heszti benezd-i má mehrem 
Ghazell gűji hiszb-i mű kih bnved 
ín dil-i ris-i her dűrá merhem. 
Ghazeli hiszb i hálsán guftem. 
Szileti jáftem neh besz mu'ezzem 
Khisten-rá dsuz in nedárem dsurm. 

KuUiját 77. 1. 
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forgással az ég. Nem szül meg a négy elem fáradtságával a lélek. 
Olyant tudásra, bőkezűségre és jelességre nézve, mint a milyen 
Mohammed Teglűn Bogiira Kbán. Az, a kinek, midőn a világra 
jött, a bőkezűsége a megsemmisülés öltönyébe öltözött, rejtőzött 
el előle a fösvénység. 

Az, a kinek a handsárjától féltében olyan száraz lett az ellen-
ség nyelve, mint a tőr pengéje. Az, a kinek, midőn lengedezni 
kezdett kegyelmének a szele, a bünbocsátásba sülyesztette bele a 
lázadók bajóját. Olyan derék, bátor ember ő, hogy úgy néz ki vele 
szembe állítva a bőkezűség, mint a fukarság és hazugságnak látszik 
a bátorság. 

0 az, a ki lábaival tapossa halálra a kegyetlenséget. Kezétől 
ébred új életre a jóság. Oh, te nagy ember, kinek a jellemének 
tudható he, hogy a sors csapásai elől biztonságot nyert az emberi-
ség. A te kezeid a bőkezűség egének a csillagai. A te szíved a 
magas rangok könyvének előbeszéde. A négy alapelem téged ural. 
Te vagy a hét ég ura. 

Hogy kedved szerint összekapcsolhassad, bomlott fel az 
elméket összekötő kapocs. Rossz jelentésére megharagudva, hatal-
mad maga alá tiporta a Saturnus-csillagot. 

Merészséged láttára megszelídült a párducz és a dühös 
oroszlán. A te nagyra törő szándékod egy ujján pecsétgyűrűként 
forog a kilencz égkör gyűrűje. Olyan magasra röpül fel a te szán-
dékod, hogy azon túl már nincs többé hely. Ha a meddő felhőt 
eléri egy paránya a te bőkezűségednek, vízözönét ontja az a gyön-
gyöknek. Ha a te erős akaratod szele megüti a felleget, nem hull 
abból eső a földre. Ha a hegyhez ütődik a te akaratod hulláma, 
tűz és füstmódra semmivé válik az. Biztonságban van a sors 
csapásaitól az, kit a te kezed oltalmaz. Menj, hisz te világítod meg 
az eget. Te vagy a világ szívének a felvidítója. Mi csodálni való 
van abban, ha te veled büszkélkedik Syria és Mekkával szemben 
Turkesztán. Jóllehet, annak előtte a török népek felett kimutatta 
a vitézségét Rusztem. De ha téged meglátott volna, csókkal illette 
volna ajtód küszöbét a Desztánfi Rusztem. 

Oh te, kinek a szíve a vágynak kielégítője. Oh te, kinek a 
keze az áhítozás gyötrelmének a gyógyszere. Nő vagyok én, ki bá-
jaival sok férfit elbolondított. Ki minden jeles embert behálózott, 
de minden aljastól elfordult. Hold módra közel jutott a nagyokhoz 
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és elkerülte, mint a nagyság az apróságokat. Akárki megpillantott 
engem az utóbbiak sorából, olyan remegés fogta el, mint a lenge-
dező szél.»*) 

*) Cserkh náred behukm i szód deúrán 
Dsán n ez áj ed besz'aji csár erkán 
Der Zemin ez szekhá u íaz.l u huner 
Csun Mohammed Tegbín Boghra Khán 
Änkih tá sud szekhás pejdá gest 
Bakhl der dámen-i fená pinhán. 
Änkih ez bim-i khendseres dusmen 
Hemcsű khendser sudeh oszt khusk zubán 
Änkib tá bád-i ámn-i ú bivezid 
Ghark i 'afveszt kesti 'asziján 
Änkih beresid u sir nezd-i kefes 
Dsúd bakhl eszt u pur dili bulitán 
Murdeh bázekhm-i páji-ű zufti 
Zindeh bá dsud-i deszt-i ű áhszán 
Ez pej csesin-i zekhm nezd-i ű dsúd 
Kerdeh sekl-i nijázrá kurbán 
Ej zi tá'szir-i liurmet i guheret 
Jáfteh ez zemáneh khalk ámán 
Felek-i dsűdrá kefet endsum. 
Námeh-i dsáli-rá dilet 'unván 
Zir ámr-i tű naks-i csár gulier 
Zir kadr-i tü dsirm-i heft ejván 

Ez pej kin-i nehsz szakht bikuft 
Pá-ji kadr-i tű tárek-i Kejván 
Did csű kibr u himmetet biguzást 
Kibr u himmet peleng u sír zsiján 
Ber jek ángust-i himmetet teng eszt 
Khátem-i nuh szipihr szer gerdán 
Bemakáni reszid himmepi tű 
Kiz pesz án pedid niszt makán 
Semmet-i dsűdet ár ber ábr i 'akim 
Bivezed khlzed ez guher tűfán 
Bád-i liazm-i tű ger ber ábr zened 
Ber nájed ez lievá báran 
Äb i razm-i tű ger bekűh reszed 
Ber hevá ber reved csih nár u dukhán 
Her kih der ferr szájeh-i kef-i túszt 
Imeneszt ez nevá'ib-i liedigzán 
Bev kill rousen betuszt dsirm i felek 
Rev kih khurrem betuszt teb-i dsihán 
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Mint az imént közölt költeményében Asz'adot, úgy itt egy 
könyvárust gyaláz. «Végre az a hitvány könyvárus nagy bajt 
okozott nekem.»*) 

Érdekes lenne tudni, mi okozta a költő szertelen haragját. 
Talán anyagi tekintetben károsította az akkor még világi örömök-
nek élő Szenájit. 

Szörnyen piszkos, fajtalan modorban szidja Szenáji ellen-
felét, a könyvárust, nincs a perzsa nyelvnek ocsmány kifejezése, 
mit elő ne hozna. 

Igen emlegeti a könyvárus szegénységét. «Szegényebb ö a 
juliusi felhőknél.» Hízelgéssel, bemondással, mint a kutya és a 
macska, egy kenyérdarabért rabolja el sokak becsületét. Végül 
jellemzőleg kimondja Szenáji, hogy bizonyos megnevezhetetlen 
szolgálatot ingyen nem tesz meg neki.**) Ez némi árnyékot vet-

Csih 'edsel ger zi güher-i tft kuned 
Faklír ber Sám-u Mekka Turkesztán 
Geresili zin pis ber teváif i türk 
Kerd Rusztem zi pur dili desztán 
Ger bidídiet bűszehá dádi 
Ber szitá neh-i tü Rusztem-i Desztán 
Ej zi dil szüd-i hirsz rá májeh 
Vej zi kef derd-i äzrá dermán. 
'Aűretí em bikerdeh ez sengi 
Tigh-i biszjár merdrá efszán 
Ber hemeh mihterán figendeh rikáb 
Vez hemeh letekán kesideh 'inán 
Bá mihán büdeh hemcsú mäh karín 
Vez kihan bemcsű kibr kerdeh kerán 
Her kih zin táifeh merá didi 
Sudi ez lerzeh hemcsú bád vezán. 

Kulliját i Szenáji 87. 1. 
*) Äkhir in letek kitáb firús 

Bireszánideh kár-i bendeh bedsán 
Ancsunán kün firűs gáden bakhs 
Áncsunán szerd puzek gendeh stb. 

KuUiját-i Szenti ji 87. 1. 
**) Gáh gújed du'áet kunem men 

Uftem ez an bedigz der khefekán 
Zänkih her giz nekb'ászt kesz ez kesz 
Bedu'á gáden ej muszulmánán 
Nekunem bl direm dsemá'es eger 
Nedibed ized bihist bi imán. U. ott 88. 1. 
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hetne Szenáji erkölcsére, ha nem lenne az a perzsa gúny egyik 
sokat használt fegyvere. 

A perzsa költők bevett szokása szerint elöször kedvesének 
szépségét rajzolja s csak azután tér át egy ügyes fordulattal a ki-
szemelt bőkezű, magas rangú egyéniség magasztalására. «Elbolon-
dított engem egy périhez hasonló hindu leányka. Annyira, hogy 
egészen megfeledkeztem szívem és eszemről. 

Egy kaczér szépség olyan bájos, mint a nárczis ágacska a 
kertben. Melyre éjjel-nappal az ajtón át rátapad a néző szeme. 
A melegség és a nedvesség a természet törvénye szerint megölője 
a czukornak. 

0 csupa melegség és nedvesség s mégis czukros szájú.» 
Hosszasan lefestvén a hindu leányka szépségét, kérdezi tőle a 
költő, hogy hogyan szabadulhatna ő meg a szerelmi bánat gyöt-
relmeitől. Csak pénzzel, ha megvásárolsz, feleli neki a hindu lány. 
«Mondom neki, hogy nincs meg nálam a te árad. Azt mondja ő 
erre, talán te sánta és néma vagy, hogy nem tudsz verset mondani 
és nem tudod azt elvinni. Vidd el azt Ali Ibrahimhez, hogy jutal-
mat kapva uramtól, engem megvehess. 

Ahhoz, kinek ha birtokába jutna a tenger és az égbolt. Sem-
mire sem becsülve, egyben elajándékozná azokat. Nem szült még 
az ég és a négy elem a világon olyan derék, jeles adakozó fiút, mint ő. 

Azért rejtőzködnek el a Dsinnek szégyenökben, mert sem 
maguk, sem az emberek közt nem láttak még olyant, a minő te 
vag}-. Az ö adakozó kegyelmének rabjai az emberek és a Dsinnek. 
Bőkezű hajlamának szolgái a tenger és a száraz föld. Kezében a 
jótékonyság, gondolatában a magasztos tudomány. Szivében az 
igazságosság és a hatalom lakik. Az igazságosság és az erény fő-
jellemvonásai neki. Mikor adakozol, úgy teli vagy pénzzel, mint a 
kor bányája. Ha beszélsz, úgy teli vagy gyöngygyei, mint az oczeán. 
Nem nevezlek én el téged fának, holdnak ós ékkőnek. Mert mind-
ezeknél szebb a te kezed, arczod és szépséged. 

Évenként csak egyszer gyümölcsözik a fa. Te pedig minden 
összejövetel, látogatáskor gyümölcsadó fa vagy. A holdat elhomá-
lyosítja a nap. A te orczádtól ellenben a nap szenved kár t ; hogy 
hivbatnálak azért én téged holdnak ? Száz drágakő sem világít meg 
egy házat; micsoda helye van itt tehát az ékkőhasonlatnak, ha te 
tőled ered a világot besugárzó fényesség ? 

551 

3 2 3 



110 
KÉGL SÁNDOR. 

Bíborszínű vagy te, de a hová csak eljutsz, sáfrán módjára 
elűzöd a világ gondjait (a sáfrán a keletiek szerint nevettető gyógy-
szer).»*) Végül egy öltönyt kunyorál sok jó kívánsággal párt-
fogójától. 

Keservesen panaszkodik egyik ilyen magasztaló versében, 
bogy rosszul megy a költők dolga, mert esak azt kedvelik ebben a 
városban, a ki olyan tudatlan, hogj nem tesz olvasáskor külömb-
séget a Imibe a. m. görög széna és a beleb a. m. friss tej szók között. 

A rosszéletüeknek finom turbánkendő díszíti a fejőket és 
túzi (egy város neve) szövetű ruha fedi tagjaikat. Még felöltőre való 
sem jut a költőknek. Nem szégyenkezik az én oroszlán természe-
tem, mint a többi éhesek kutya, macska módra az ajtónál és a 
terített asztal körül.**) 

*) Gűjem lira kih merá báz kher ez ghain güjed 
Színi dári bikherem ver neh birev ris meri. 
Gűjem úrá kih behä-ji tu nedárem güjed. 
Gungi u leng csirá s'ir negűji neberi 
Biber kho'dsa Ibrahim 'Ali Ibrahim 
Ta turá szilleh dihed tá tű zi klTodsa-i em bikheri 
Ankih ger fii meszeles milk seved bahr u felek 
Felek u balír bejek ten dihed ez bí khet eri 
Ankih cserkh nezádeh eszt u neh in csár guher 
Jek piszer csűn ü der dahr-i szekhl u huneri 
Dsinniján zánhemeh ez serm nihánend kih his 
Neh zi kh'od csűn tű bididend neh ender beserí 
Bendeh-i lutf u 'atá-ji ű inszi u dsinni 
Csáker-i teb' u szekhá-ji u baliri u berri 
Der kef u fikret-i ű bakhsis u 'ilm 'uluví 
Der dil u sziret-i ű kuvvet u 'adl 'Umeri 
Csűn szekhá verzí csűn kán-i zemán pur diremi 
Csűn szukhun gűi csűn bahr-i dsihdn pur durerí 
Sedsreh u máh u guher níz nekh'ánemet ez änk 
Ez kef u csihroh u zib ez liemeh zibendeh téri 
Szál tá szál dihed bár bejek bár direkht 
Tű beher medslisz her rűz direkhti beborí. 
Kamer ez semsz seved nukszán u zi riiji tű csűn 
Semsz nukszán seved ez behr-i csigűjem kameri stb. 

Kulliját 113—4. 1. 
**) Zänkih änraszt der in sehr, kebűlí kih zi dsahl 

Hulbeh-rá báz nedáned geh kh'ánden zi beleb 
Fädsiränrä kaszabi her szer u tűzi der ber 
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Nyíltan bevallja egy Mohammed Hereví nevű főrangú katonát 
dicsérő versében Szenáji, hogy csak ajándék fejében mond magasz-
taló poémát. A dicséret annak a magas rangúnak ajándéka nélkül 
nem igen sikerül. 

Annak a férfiúnak ajándék ruhája nélkül nem lesz ereje a 
versnek. Ajándékozz meg tehát engem saját cziprus termetedről 
levetett ruhával. Hadd lehessen a te kegyelmedből az idén jó dol-
gom nékem (szó szerint olyan, mint a lanté). 

Háladatossághól olyan leszek én, téged dicsérvén, mint a 
turbékoló galamb, akkor mikor olyan leszek a te örvös ruhádban, 
mint a sokszínű papagály.*) 

Egy előkelő ember vendégül hivta Szenájit, a költő nem 
jelenhetvén meg, így mentegeti magát nagy alázatosan : «Ha nem 
jövök el a te vendégségedbe. Tudd be azt gyengeségemnek és ne 
vedd azt szégyenkezésnek (az akkori lakomáknál dívó részeges-
kedés és egyebekre czéloz). 

Te hozzád hogy juthatna el valaki, hiszen te a ragyogó 
magasságban trónolsz. Olyan, mint a nap, a te orczád és fájós az 
én szemem. Az égen van a te díszhelyed és én sánta vagyok. Cso-
dálatos az, hogy el tudja viselni valaki az ilyen nagy szerencsét és 
bölcsességet. 

Mert szemeinek gyengesége miatt nem gyönyörködhet a nap 
szépségében a denevér.»**) 

Sá'irán ez pej durrá' nejábend szeleb 
Sir i teb'em nokuned hemcsű diger gurusznegan 
Bor der-i kháneh u ber kli'án csű szeg u gurboh segbeb. 

Kulliját 15. 1. 
*) Madh biszillet-i an räd nemiäjed csuszt 

S'ir bi dsámeh-i an merd nemigired heng 
Dsánaeh bakhs merá khás i khod ez szerv keddi 
Tä zi forr-i tű seved kár-i men imszál csű cseng 
Severn ez sukr szenáhát csű kumri der dem. 
Gsű buvem men zi libász-i tű csű tuti bá reng 

Kulliját-i Szenáji 69. 1. 
**) Ger nejájem be medslisz-i tű hemi 

Ez szer-i 'adsz dán neh ez szer-i neng 
Kh'od betű csűn reszed rehi kih tűi 
Ez szená u bulendi u eűreng 
Bú-ji tű aftáb u csesmem derd 

A K A D . ÉRT. A NYELV* ÉS BZÉPTUD. K Ö R É B Ő L . XVXU. K ö r . 8 . 8Z. ' ' 
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Szenáji megtérése után egy jó ideig egészen felhagyott a ver-
seléssel s megundorodva a nagyokat alamizsnáért magasztaló 
kaszidéktől, magába zárkózva a vallásos elmélkedéseknek szentelte 
magát. 

Saját bevallása szerint negyven évet töltött a világ zajától 
távol, mint szegény kolduló dervis. Negyven éve van már, úgy-
mond a Hadikat előszavában, hogy az elégedettség az én útra-
valóm és a szegénység a mesterségem (muddet-i csehil szál eszt 
tá kená'et tuseh-i men bűdeh eszt u fakr piseh-i men). 

Nem vagyok én szegény, bár önmagamat ölöm. Bolond sem 
vagyok, bár elment az eszem. Ha a nyomorúság halállal sujt is 
(az eredeti szójátékait illetőleg összhangzásait nem lehet vissza-
adni). Akkor sem adom oda szolgaságórt a szabadságot.»*) 

Szenáji első nagyobb müve a költő hosszas hallgatása ntán 
1131-ben megírt Hadikat lett. Ezt nyomon követték a rövidebb 
vallásos mesznevik, a Szaír id'ibád Hal ma'ad a. m. az Isten szol-
gáinak vándorlása az örökkévalóságba. 

Az 'Isk-námeh a. m. a szerelem könyve, a KAr-námeh a. m. 
a tett könyve. Az Akl-námeh a. m. az ész könyve és végül a Gharib-
námeh a. m. az idegen könyve, mely mások szerint 'Afv-námeh, a 
megbocsátás könyve ezímét viseli. Ezek közül csak a Hadikat, 
melyről később részletesen lesz szó és apróbb költeményei vannak 
kőnyomatú kiadásokban keleten közzétéve. 

A Szair ul'ibadból bő kivonatokat ád Riza Kuli Khán a 
Medsma'ul fuszehában. 

Mint születésének, úgy halálának idejéről sines pontos adat 
Szenájin&k életrajzaiban. Dsámi állítása, hogy a költő az 1131-ben 
megírt főműve befejezése után meghalt volna, kevéssé valószínű 

Szadr-i tű äszmän u pájem leng 
Kh'od sigift eszt ez änkih bisikibed 
Ez csunán tal'et u csunán ferheng 
Kiz pej radsz-i didegán khefás 
Nekuned bá dsomäl i szubh direng. 

U. ott «8. 1. 
*) Dervis nim egercsih kh'od mikúsem 

Diváneh nini egercsih sud hűsem 
Ger bi bergx bemerg máléd gűsem 
Azádirá bebendegl nefirúsem. 

Hadikat (Bombay 1859.), 8. 1. 
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feltevés. Mert Ethé szerint kisebb mesznevijei mind későbbi korból 
származnak és a Hadikat után írattak. 

Ellent mond Dsámínak az az Ates-Kedehhen található adat 
is, hogy Szenáji az 1147—8-ban elhalt jeles perzsa költöre, 
Mu'izzíve egy merszijeht írt. «Nem csoda, ha második égkörbe jön 
is a Fe/ms-csillag. Muizzínek gyönyört adó kedélyét gyászolva, 
llitka igaz gyöngyeit sajnálva, mint az árvák ült le gyászolni a 
ikferfeitr-csillag.1) 

Már a költő életében nagy volt a hírneve kortársai előtt. 
Enverí és Khakání dicsérettel emlékeznek meg róla. Enverí a 
perzsa irodalom első nagy panegyristája, ki egyenlő ügyességgel 
magasztalt és gyalázott, egyik saját érdemeit felsoroló versében igy 
emlékszik meg Szendjiról: «Hadd el mindezt (t. i. a sokféle felszám-
lált ismereteit), egyedül mint költőt tekints engem. Nem vagyok-e 
olyan, mint Szenáji, ha nem vagyok is Szábirkezj hasonló. 

Ezek közül egyik sem vagyontalan. Csak én vagyok az, a 
kinek napnál fényesebben látszik a szegénysége. Maga a jelesség 
hibaszámba megy a mi korunkban. Ha ez így nem lenne, ez a 
vers maga fetvát mondana, hogy én nem költő, hanem varázsló 
vagyok.»8) 

Szábirt, úgy látszik. Szenájin&l nagyobb költőnek tartotta 
Enverí.*) Szábir családi nevén Siháb ed-Din, Tirmiz vagy Bokharéi-
ban született; ura Szaridsár szultán Khivába küldte öt követségbe 
Atszízlíez, az ottani emirhez. 

Egyideig követ minőségben tartózkodott Atszíz udvaránál. 

fi Ger Zuhreh becsorkh-i dum äjed neli sigift eszt 
Der mátem-i teb' tereb efzá-ji Mu'izzí 
Ez heszret i durrhá-ji jetimes esú jetimän 
Biniseszt "Utárid be'azäji Mu'izzí 

Ates Kedeh 351. 1. 
3) Ethé: Neupersisehe Litteratur 259. 1. 
fi ínheineh biguzár bá s'ir inudserred äinodom 

Csűn Szenáji nisztein äkhir noh hemcsún Szábirem. 
Her jeki äkhir ez ísán bikefáf nisztend 
ín menem kiz muíiiszi csűn rúz rousenem. 
Kh'od huner der 'ahd-i mä exb eszt oger neh in szukhun 
Midihed fetva kih men sá'ir nim száliirem 

Kulliját-i Enverí (Tebríz 1277.), 380. 1. 
fi Part II. of the Lubábul Albdh of Muhammad 'Awfi ed. E. G. 

Browne (London 1903.), 117. 1. 
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Történetesen Atsziz orgyilkosokkal akarta megöletni Szandsdrt. 
Ezt megtudván Szábir, még jókor tudomására hozta ezt a gyalá-
zatos tervet fejedelmének. Mikor Atsziz megtudta, hogy terve el-
árultatott, haragra lobbanva, az Oxusba fojtatta az urához hü 
poétát 1151-ben. 

Enveri kortársánál, Vatvatnál is jelesebb tehetségnek tartotta 
Szábirt. Nem lehet azon csodálkoznunk, hogy Enveri, az udvari 
körök dalnoka, az ügyes, szónokias írmodorú Szábirb&n jelesebb 
költőt látott Szenájinál. 

Mert éppen abban tündöklik Szábir, mely a nagy panegyrista 
erös oldalát képezi, tudniillik a pompás színgazdag költői, avagy 
az lenni akaró leíró költészetben. 

Érdekes, hogy egyik verse &«ötrnak olyan népszerűségre 
tett szert, hogy rövidített alakban népdal lett belőle.*) «Mindig 
jelen van három dolog a te hajfürteid mellett. Az egyik a rózsa, a., 
második a narczis és a harmadik az ambra. Három víz rabolta 
szépségét a két ajaktól. Az egyik az élet forrása, a második a Zem-
zem vize, a harmadik a Keúszer. 

Két hajfonatod jó illatában három dolog részeg. Az egyik a 
szellő, a másik a mosuszhólyag, a harmadik a füstölö. 

Varázslattal raboltad te el a hold, a huri és a péritől. Az 
egyiktől a szépséget, a másiktól az arczot, a harmadiktól az alakot. 
Illik, hogy ezer szolgád legyen neked szép orczád, termeted és 
képedért. 

Az egyik olyan, mint a rózsa, a másik, mint a cziprus, a har-
madik meg, mint a hold. Egy csókban hármat adj nekem a két 
ajkadról. Az egyik közülök a rubint, a másik a pisztácze és a har-
madik a czukor.»**) 

*) Y. ö. a szerzőtől: A perzsa népdal (Budapest 1899.), 22. 1. 
**) Hemiseh der szer-i zulfet mudsávirend szeli csíz 

Jeki gul eszt dojúm nergisz szejum ranber 
Letáfet ez dű leb rubüdeli end szeh ab 
Jeki héját dojűm zemzem szejum keuszer 
Bebú-ji kh'os zi dű zulfet szeh csiz behreh berend. 
Jeki neszim dojúm náfeh szejüm midsmer 
Bedsádűl birubűdi zimáh u húr u peri 
Jeki dsemál dojűm csihreh u szejűm pejker 
Hezár bendeli szezendet bekadd u 'áriz u rűi 
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Khakáni, ki egészen Szenáji befolyása alatt állott1) nagy tisz-
telettel emlékezik meg a ghaznai híres költőről. «Mikor a kor 
Szenájinak életfonalát elvágta. Egy olyan ékesszólót, mint én, szült 
az ég. Midőn Ghaznában sírba szállt egy varázsló. Ujabb bűvölőt 
hozott létre Sirván földje. Ebből a földi életből eltávozott egy 
csalogány. Egy új papagályt hozott elő ez a vén világ. A világnak, 
ha búcsút mondott egy kitűnő költő. Egy eredeti jeles poéta szüle-
tett másutt. 

A hogy a második földtájt elhagyta egy csoda. Egy másik 
csodát szült az ötödik klima (czélzás Khakáni szülőföldére, mely az 
ötödik klima alá tartozik). 

A mint véget ért az illatos bazsilikom idénye, megjött a 
rózsa» stb.2) 

Egy perzsa író sem becsülte oly nagyra Szenájit, mint 
Dselál ed-Din liúmí, a mystikus költők fejedelme. Az első ösztön-
zést halhatatlan remekének, a Mesznevinek megírására, Szenáji 
Hadikatjától és 'Attár költeményeitől kapta. Szereti, a hol csak 
teheti, idézni Szenáji szavait. Nagy költeményében, a Szent-Mesz-
nevíben egy helyen így szól: «Félig nyersen abba hagytam ennek 
a magyarázatát, a gliaznai bölcstől (Szenájüól) halld meg a teljes 
magyarázatot. Az isteni könyvben (a Hadikat egyik czíme) niondja 
el ennek megfejtését az a rejtelmek bölcse és a beavatottak büsz-
kesége.»3) 

Egy sokat idézett verssorában, mely mint azt e sorok írójá-
nak felfedeznie sikerült, Szemszed-Din Tebriz nevében írt köl-
teménykötetének egyik verséből van véve, a szufizmus lelkének 

Jeki csú szerv dojűm csűn gul szejürn csű kamer 
Merá szeli esiz bibakhs ez dü leb bejek búszeb 
Jeki 'akik u dóvüm piszteb u szejum seker 

Medsma'uL fuszehá I . 316. 1. 
b B veramente questi stessi pregi e difotti ebe in Senái gia abbiam 

notati si trovano ancbe in Khúqáni, anzi piü spiccati e piú forti, se non 
erriamo. Pizzi: Storia della poesia perdana (Turin 1894.), I. 97. 1. 

b Spiegel: Chrestomathia persica (Lipcse 1846.), 115. 1. 
3) Terk dsuses sarb lserdem nlm kliám 

Ez lieklm ghaznevi bisinev témám 
Der ilabi námeli gűjed sarb i in 
Än liekim i gliaib u fakbr ul 'arifin 

Meszneri ma'nevl (Bulák 1268.), I I I . 143. 1. 
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nevezi el 'Attart és annak a két szemének Szenájit. «Mi szerel-
mesek a korhelység házába jöttünk. Rendetlen életű, részeges, 
kikapi emberekként jöttünk. A nap sugaraiban levő porszemek 
módjára mozog az égen a mi porunk. Ha olyan soványan és bete-
gen jöttünk is, mint az újhold. 

A test olyan, mint a korsó, benne olyan a lelkünk, mint a 
víz. Ti értetek jöttünk mi korsó módra a tengertől. Ne nézz te 
minket egyszerűeknek, mert mi tenger és tűz vagyunk. A valóság-
ban dicsőség vagyunk mi. ha szégyen módra jöttünk is. Mi tőlünk 
vegyétek a szépség fényét azért, mert mi napként a fénysugarak 
forrásául jöttünk. Mi tőlünk halljátok a szegénység titkait és az 
igazság magyarázatát. Mert a titkok világából jöttünk mi e világra. 

'Attár maga a lélek volt, Szentiji annak a két szeme. Mi 
Szenáji és 'Attár után jöttünk. Az út embereinek mindnyájának 
egy szíve, egy lelke van. Világosan mondják, hogy egyszerre jöttünk. 
Mind az Igazzal vagyunk mi tele és üresek önmagunktól. A hatal-
mas isten parancsára mozogva jöttünk mi. Jóllehet, a világi dol-
gokra nézve aluszunk. A reánk bizott őrizetében éberen jöttünk 
mi. Nagyobb ennél a mi méltóságunk. De az irigységtől félve, az 
idegenek szemei elől így elálczázva jöttünk. Hol ott a helye a 
fejnek és a lábnak, a hol a mi helyünk van ! Lélekként jöttünk m 
a forgó égbolton túlra. Mikor a mi csillagunk a lélek egének holdja 
és napja lett. A szív égboltján futva jöttünk mi áldozatnak. Czip-
rusként nyulunk mi a magasba a szerelem folyamának a partján. 

Az egyesülés kertjében tövistelen rózsának jöttünk. Ha tüskét 
esznek teve módra a világi emberek. Természetre papagályok 
vagyunk és czukrot enni jöttünk mi. 

A szerelem halaira olyanok vagyunk mi, mint az Eufrates és 
a tenger. Mint esőcsepp szállunk le mi a szerelmesekre. Tengere 
tiszta vizén hab lett a mi testünk. Mivel ide csapott ki a hullám, 
kénytelenségből ide jöttünk. Olyan hatású az, mint a víz, használd 
fel a porunkat. Az ideit szerezd be, ne mondd, tavaly jöttünk. 

Bizonyára ő az ittas és ö az oka dicsekvésünknek. Ugyancsak 
ő az oka, hogy mi nyilatkozunk. A szerető, a szeretett s a szerelem, 
mind a három csak egy volt. Egyszer, m'mtSzcnáji, vezérnek jöttünk.*) 

*) V. ö. a szerző A poem from the Divan of Sliams-i Tabriz, Jour-
nal uf the Royal Asiatic Society (London 1900.), 140—1. 1. 
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Szenáji halálát hozza fel egy másik versében. «Azt mondta 
valaki, Szenáji mester meghalt, nem kis dolog az ilyen mester 
halála. Nem volt ő szalmaszál, hogy elvigye őt a szél. 

Nem volt az víz, hogy befagyaszsza a hideg. Nem fésű voltő, 
mely beletört a bajba. Nem volt ő vetőmag, hogy magába vegye 
őt a föld. Aranykincs volt ő ezen a földrakáson. 

Mert egy árpaszemre sem becsülte a két világot. Porhüvelyét 
oda dobta a földnek. Lelkét és elméjét az egek felé vitte. 

Színbor volt ö, salakkal keverve. Az edény szélére feljött a 
tiszta bor és lennt maradt a salak. 

A második lelkét,1) melyről mit sem tudnak a közönséges 
emberek. Istenemre mondom, én átadtam imádottjának.»2) 

Nagy előszeretettel magyarázgatja Rüm't a Meszneviben 
Szenujinak bizonyítékul felhozott szavait. így például Szenáji köl-
teményéből átvett következő sorokat commentálja a Mesznevi első 
könyvében: «A miért te lemaradsz az útról. Egyre megy, akár bit-
tagadás, akár igaz hit legyen az. 

Mi miatt eltávolodsz a Jó baráttól. Mindegy az, legyen az 
szép, legyen az rút alak.»fi Szenáji egyik versét idézi egy másik 
helyen a Mesznevi szövegében: «Ha nem vagy olyan, mint Sirin, 
légy olyan, mint Ferhád. Ha nem vagy Lejla, mutasd magad 
Medsnűnn&k. Hallgasd meg a ghaznai bölcsnek tanácsát, hogy 
ifjúságot találhass az öreg testben. A kaczérkodásnak olyan arczra 
van szüksége, mint a rózsáé. Ha nincs olyanod, mit hivalkodsz. 
Rút dolog a nem szép hideg arcz. Baj, ha fáj a világtalan szem. »fi 

fi A szufik tana szerint a dsán-i kuli az új platói iskola t|u/r,-jenek 
a világiéleknek emanatio-ja az emberi lélek (JCVES)JJ»), melyet második 
léloknek neveznek, mert a világiélekből ered. 

fi Nicholson; Selected poems from the üiväni Shamsi Taln-lz (Cam-
bridge 1898.), 86. 1. 

fi Behr-i csih ez ráh vá mání 
Csih knfr an herf esili imán 
Behr-i csih ez dúszt dúr uftí 
Csih zist 5n naks csili zíbá 

Mesznevi ma'nen (Bulák 1268.), I. 70. 1. V. ö. Kulliját-i Szenáji, Melmn 
der dsiszm udsán menzel 3. 1. 

fi Csün tft Sírin niszti Ferhád bás 
Csűn neh-i Lejla csú Medsnűn gerd fás 
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Háfiz, a perzsa irodalom legnagyobb lyrikusa Szenájit hozza 
fel például egyik versében, hol a költő rossz sorsán kesereg. «Ha 
olyan tiszta szépen folyó verset mond is a költő, mint a víz. Hogy 
gyarapodik attól a szívben a fény és a világosság. Egy árpaszemet 
sem adnak azért neki fösvénység és zsugoriságból, még ha maga 
olyan volna is, mint Szenáji.»1) 

Egy XH-ik századbeli perzsa költő, Szeld Esref óva intette 
a fiatal Mohammed Iievendit, az ismert perzsa történetírót, hogy 
ne olvasgassa és ne hallgassa Szenáji, 'Unszurl, Mu izzí és liúdegt 
verseit, mert azok igen nagy igényekkel lépnek fel és csak gátol-
hatnák költői hajlamainak kifejlődését.2) 

Érdekes, hogy egy sorba helyezi az akkor ismert legjelesebb 
költőkkel Szenájit, de utánzásra csak a modern írókat Esrefet, 
Imadít, Enverit a jánl ja az arab költők és a Sah-námeh mellett. Ez 
az Esref családi nevén Mu'ined-Din, ki Riza Kuli Khdn szerint3) 
korának legtudósabb költői közé tartozott. Arszlán sahnak (1161— 
1176) volt udvari költője és 1198-ban Szamarkand városában 
hunyt el. Tehát valami ötven évvel élte túl Szenájit. 

A mennyire egyes mutatványul közlött költeményeiből meg-
ítélni lehet, a vallásos irány felé hajló pessimista írók közé tarto-
zott. «A csalfa világhoz ragaszkodni. Vagy villámként eltűnő tüne-

Bisinev ín pind ez liekím ghezneví 
Tá bijábl der ten kuhneh nevl 
Názrá rúj i bibájed bemcsű verd 
Csűn nedárí gird-i bed khftl megerd 
Zist básed rűji názíbá u szerd 
Szakht básed csesm-i ná blná u derd. 

Mesznevi ma'nem (Bulák 1268.), I. 76. 1. 
*) Nebakbsendes dsevi ez bakhl n imszák 

Eger kh'od fii meszel básed Szénái 
Die Lieder des Hafíz, ed. Brockhaus (Lipcse 1863.), I I I . 161. 1. 

1) Cboisis me dit-il, dans les ceuvres des poétes modernes tels que, 
Imady, Envery, Echref, et dans celle des poétes arabes, ainsi que dans 
le Cháli-Náméh, deux cents distiques qui te piairont, apprends les par 
cceur. Lis assiduement le Cháh-Náméh pour développer ton gout et ab-
stiens toi d'écouter ou de lire les vers de Senay, d'On^ory, de Mouizzy 
et de Roudeky ils out des pretentions trop hautes et ne pourraient qu'en-
traver tes dispositions poétiques. Schefer: Tableau du Hegne de Sindjar 
Melanges (Paris 1886.), 10. 1. 

3) Medsma 'ul fuszelui I. 101. 1. 
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ménynek tartósságáért esengni. Olyan, mint az örvénybe esett, 
úszni keveset tudó ember, ki mozgatja egy ideig a kezeit, de utoljára 
is elnyeli őt a vízforgatag.1) 

Személyesen aligha ismerték Szenájii kortársai közül, a két 
kiváló vallásos szufi sejkh, Ahmed-i Dsám és a Szudí által annyiszor 
emlegetett Abdul Kádir Dsilání (vagy perzsásan Giláni), a kadiri 
dervisrend alapítója.2) 

Az előbbi, kit tisztelői dühös elefántnak (zsendeh pil) nevez-
tek el (szül. 1050, megh. 1141—2). Eleinte kicsapongó, részeges 
fiatal ember volt, de már 22 éves korában megbánta ifjúkori 
bűneit és remetének egy hegyre vonult vissza. 0 reá is rá lehet 
alkalmazni, úgymond Riza Kuli Khán, a nagy 'Abu Szeld mon-
dását: «hogy a korcsma tetején hirdették ki a mi veliségünket». 

Tizennyolcz évig vezekelt a hegyen (hidsdeh szál der kuhi 
be'ibádet istighal dást). Negyven éves korában fogott hozzá a térí-
téshez. Olyan nagy eredménye volt tanításának, hogy 60,000 
bűnöst nyert meg a szufi-tanoknak.3) 

Csodáiról is van említés; így egy vaknak visszaadta volna a 
látást. Több prózában írt szüli tudományos munkája maradt az 
utókorra. Ilyenek a Sziráds usz-Szairin a. m. az utasok lámpája, 
az Anis ut-Táibin a. m. a megbánok barátja, a Miftáh un-Nadsát 
a. m. az üdvösség kulcsa és a Bihar ul hakikat a. m. az igazság 
tengerei. 

Igen szép igazi szufi szellemű versei alig ismeretesek nyuga-
ton. «Nehéz dolog, tudd meg, a szerelem addig, míg önmagadnak 
jó barátja vagy. De ha nem törődsz éneddel, akkor nem nehéz 
szerelmesnek lenni.4) 

9 Dil beszteh-i rűzgár pur zerk suden 
Ja BÍfteli-i baká-ji csűn bork suden 

' Csűn merdum ondek ásná der gerdäb 
Deszt zeden eszt u 'ákibet gliark suden. 

Rijáz ul 'arifin (Teherán 1305.) 169. 1. 
9 Ethé: Neupersische Litteratur (Strassburg 1896.), 284. 1. 
9 Itíjáz ul 'arifin (Teherán 1305.), 31. 1. Még nagyobb számot mond 

sesszed bezár nefer ez vej idsázeh-i zikr giriiteh end. 

9 'Asikí dusvár dán csendánkili bási jár-i kh'od 
Csűn zi kh'od blzár gesti 'ásikx dnsvár niszt. 

Rijáz ul 'arifin (Teherán 1305.), 32. 1. 
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Nem bocsátanak a mecsetbe, mondja egy másik versben, 
mert részeges vagyok. De a korcsmába sem, mivel igazi korhely 
sem vagyok. A csapszék és a mecset közt vezet egy út. Idegen 
vagyok, szerelmes vagyok, melyik az az út?1) 

Mocsoktalan tükör a szerelem. A tudatlanokkal nincs mit 
vitatkozni e felett. Tudod-e, kinek lesz osztályrésze a szerelem ? 

Annak, a ki nem szégyenkezik, ha rossz hírbe jön.2) 
Nem olyan jeles költő volt a másik mystikus sejkh, Abdul-

Kádir Dsilání, ki arabul írta főműveit. Abdul-Kádir Gilánban szü-
letett 1078-ban. Negyvenkilencz éves korában lépett fel, mint szufi-
tanító és 1106-ban Bagdadban balt meg. 

Mindössze egy kis divánra való perzsa verset írt össze.3) Egyik 
arab könyvét, a Futuk al ghaibot, a mely a hivők részére mihez-
tartási szabályokat tartalmaz, valószínűleg a sejkh fia látta el 
perzsa magyarázattal. ír t még sok egybázbeszéden és szufi-érteke-
zéseken kívül egy könyvet a «Fatiha»-ról és az istenség 13 főnevé-
ről. Al-Aszma aVazima littaríka Hallóid) stb. 

Mint a legtöbb költönek, igen jó véleménye volt saját hiva-
tottságáról Szenájinak. Még megtérése után sem vetette meg a 
költői babérokat. Főművének, a tízezer verssorból álló Hadikatnak 
vége felé ilyen dicséretet zeng saját költeményének : «Nem tudja 
a gonosz (az eredetiben ördög) ennek a versnek az értékét. A bagoly 
sem tudja, mi csoda a nap. Mi lehet gyalázatosabb dolog és nagyobb 
igazságtalanság, mint Dávid éneke a született süket ember fülében. 

Nem mond ennél jobb verset senki sem. Elég lesz ez a szó a 

fi Neil der meszdsid guzárendem kih rindi 
Neh der mejkháneh kin khammár khám eszt 
Miján meszdsid u mejkháneh ráh eszt 
Gharibem 'ásikem an reh kudám eszt 

Rijdz ul 'aríftn 32. 1. 
fi Tsk äineh iszt kánder ú zengi niszt 

Bá hi kheberán der in szukhun dsengi niszt 
Dáni kih kirá 'isk muszellem básed 
Anrá kill zi bed nám suden nengl niszt 

U. ott 32. 1. 
3) Ethé: Neupersische Litteratur (Strassburg 1896.), II . 284. 1. 
fi Bruckebnann: Geschichte der arabischen Litteratar (Weimar 

1898.), 435. 1. 
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feltámadásnapig a világnak. Istenemre, ha ez alatt a kék égbolt 
alatt olyan, mint én, volt, van és fog-e lenni? 

Mohammed volt a próféták pecsétje. Én a lángoló, csupa hév 
vagyok a költők pecsétje.*) 

Irigyeiről ugyan ebben a versben így- emlékezik meg: «Ne 
legyen ennek a drágaságnak bírálója az ítélet napjáig solia az 
irigység, fösvénység és tudatlanság. Mert ha egy világgal felérő 
becsiinek mondja is azt a bölcsesség. 

A nyakas ellenség két dirhemre sem becsüli. Az irigy fülében 
olyan ez, mint a szamárordítás. Egy a vak ember előtt József és 
a farkas. Senki sem mondott még ilyen szót (illetőleg verset) a 
világon. 

Ha mondott valaki, mondd, hozd elő és olvasd.»**) 
Korának minden tudományában jártas volt Szenáji, a csil-

lagászat terén épúgy, mint a theologiában. Encyclopiedieus tudá-
sának számtalan tanújelét adja a Jladikatbun, mely csaknem 
minden moszlim embert érdeklő dologra kiterjeszkedik. Az arab 
irodalmat jól ismerte. Kedvencz költője volt Buhturí és Al-Akhtal. 

*) Kadr i in s'ir div nesinászed 
Bűm klmrsídrü nepermiiszed 
Osih buved zin soní'ter bidád 
Lehn i Daűd u ker miiderzád 
Zin nikűter szukhen negűjed kesz 
T& beheser in szukhen dsíhánrá besz 
Bokhudá ar bezlr cserkh-i kebűd 
Csűn meni bűd u heszt u kli'Ahed bűd. 
Khátim-i enbid Muhammed bűd. 
Kliátim-i sá'irán menen hemeh sűz. 

Hadikat 311—2. 1. 

**) In guherrá mebád tá mehser 
Heszed u baklil u dsehl kimetger 
Klmetes ger khired kuned 'álem 
Ver mu'ánid kunod kern ez dű direm. 
Szűji lidszid csih in csili báng-i szutűr 
Gurg u Jűszuf jeki buved szűji kűr 
Kosz neguft íncsenin szukhen der dsihán 
Ver keszí guf't gű biár u bíkli'án. 

Hadikat (Bombay 1859.), 312. 1. 
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Az arab nyelvet, mely akkoriban nem volt már általánosan 
ismert Perzsia és Közép-Ázsiában1) nem imádja vakon Szenáji. 

Az arab és a perzsa nyelv egyenlő voltáról értekezik a Hadi-
kat egyik fejezetében. Elismeri, hogy nagyon hasznos a vallás és a 
gyakorlati élet szempontjából az arab nyelv, «egy ajtó sincs be-
zárva az arabul tudó elött» (hics der heszteh niszt der tázi), de 
azért nem az arab nemzetiség és az arabul tudás a fő. «Ha az 
arabsággal valaki angyal lehetne. Akkor Bű Hakam2) lenne a 
mennyek ura. 

Ha a vallási törvény támasza, menedéke is az arab nyelv, 
Abu Lahab azért nem kevésbé gonosz. Ha kevés a tudománya az 
embernek. Mind egyre megy, akár arab, akár perzsa az illető. Érte-
lemért van az arab tudása. Nem azért, hogy te azzal uraskodj. A ki 
Mohammed lelke követőjévé lett. Mit tesz az egy Abu Dsahl lelke 
és alakjával ? 

Értelem adja meg az arab jelentőségét. S nem a világi hival-
kodásért van az. A lélek az ész és a tudománynyal tud élni. Mi a 
perzsa, mi az arab a léleknek? 

Azért vagy te ilyen műveletlen balga. Mert az arabot magát 
tartod műveltségnek. Tanuld a tudományt, hogy befogadjon téged 
a lélek. 

Mert a külső műveltségi máz csak dölyfössé, hiúvá tesz téged 
(szójáték a fazl és fuzűl szókkal). Jatrel) földje volt Abu Lahab 
hazája. 

De azért nem hallotta meg az imára hivást. Perzsa országból 
eredt Szelmán. De azért a hit útját taposta.»3) 

4) Schefer szerint a XH-ik század óta mind ritkább lesz az arab 
nyelv ismerete Perzsiában és az Oxuson túli tartományokban. Ces maxi-
mes (mondja Mohammed Bevendí történelmi művéről) sont soigneusement 
traduits en persan, et elles confirment ce fait, allégué par plusieurs ócri-
vains notamment par Fazloullah Isfizary dans sa traduction du Kalilah 
et Dimnah, que depuis le XII siécle de notre ére, la langue arabé avait 
cessé d'étre généralement comprise dans la Perse et dans la Transoxanie. 
Tableau du régne du Sultan Sindjar. Melanges Orientaux (Páris 1886.), 13. 1. 

2) Sprenger: Das Leben und die Lehre des Muhammad (Berlin 1869.), 
II. 89. 1. 

3) Ger betázi keszl melók budi 
Bul-Hekem kh'odsa-i felek budi 
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Szenáiji igazi költő volt, ha nem volt is oly lángoló, magasra 
törő, vallásos kedélyű, mint Dselál ed-Din Rumi. Egyes verseiben 
igazi szenvedély hangján szól. Yan nagy képzelőtehetsége s mes-
terileg kezeli a nyelvet. 

Különös divánjában remek gyöngyeit találhatni a szufi-köl-
tészetnek. Sokkal több közvetlenség van benne, mint a polygraph 
'riffúrban, ki úgy látszik, visszaélt nagy verselési könnyüségével. 

Keleten egyrangú tehetségnek tartják Rűmi\al, bár ez utóbbi 
nálánál jelesebb költő. Bajos lenne megállapítani, hogy mennyit 
köszönhet Szenájinak a «Szent mesznevi» halhatatlan írója. 

A mesznevit olvasva, lépten-nyomon Szenáji idézetekre buk-
kanunk. Nicholson, Whinfield csak egy részét sorolják fel a Szenáji-
tól átvett és commentalt helyeknek. Igen sokat ártott Szenáji hír-
nevének, hogy nagy tanítványa óriási hírnevével homályt borított 
egykori mesterére. 

Keleten még szorgalmasan olvassák a Hadikatot, bár nem 
oly sokat, mint a sokkal költőibb Szent mesznevit, ezt a perzsa 
Koránt. Európában azonban jóformán ismeretlen a Hadikat s 
nincs még egy európai nyelvre se lefordítva. Ethét kivéve, ezért a 

Tázi ár ser' rá penáli-eszti 
Bű-Leheb äfet-i demá heszti 
Merd rá csűn hunor csű based kern. 
Csih ez ehl-i 'ereb csih z'ehl-i 'adsem. 
Behr-i ma'nlszt szüret i tázi 
Neh bedán tá tű khödsegi szází 
Her kih sud dsán-i Musztafa rá ehl 
Csih kuned dsán u szűret-i Abű dsehl. 
Behr-i ma'niszt kadr tázirá 
Nez pej szűret-i medsázirá. 
Rüli bá 'aki u 'ilrn dáned ziszt 
Rúhrá párszi u tázi kiszt 
íncsenin dselef u bi edeb zäni 
Kih tű tázi hemi edeb kh'áni 
'Ilm kh'án tát dsán kabűl kuned 
Mer turá fazl bul-fuzűl kuned 
Bű Leheb ez zemín-i Jeszreb búd 
Lik kad kamat alsz szalá nesunűd 
Bűd Szelmán kh'od ez dijár-i 'adsem 
Ber der-i din hemi szipurd kedem 

Hadikat (Bombay 1859.), 234. 1. 
5 6 5 
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legtöbb perzsa irodalomismertető Szenájiról szólva, rövidre fogja 
a tollat. Hammer csak annyit tud Szenájiról, a mennyit Danletsah 
müvéből megtudhatott. 

A Hadikatot, mely szerinte 'Attar Dsevher ez Zútjával együtt 
feledésbe ment s a Meszneví által háttérbe szoríttatott, nem lát-
hatta s csak Danletsah műve nyomán közöl belőle egy rövidke 
mutatványt.') 

Ouseley, ki tudvalevőleg alaposabb Hammernél, rövid élet-
rajzi vázlatában nem méltatja Szenájit, mint költőt. 0 csak élet-
írását adja neki.2) 

Pizzi csak mások után beszél a Hadíkatról, melyet nem 
olvasott s csak rövid mutatványok és Hammer egyik munkájában 
közlött tartalomjegyzéke után akarja azt megítélni.3) 

Ha szakemberek ily kevés fontosságot tulajdonítanak Szenáji 
müvének, nincs mit csodálni, ha a nem orientalisták még kevesebb 
ügyet vetnek reá. így például Baumgartner a külömben igen jól 
összeállított perzsa irodalom történetében, mely világirodalom tör-
ténetének első kötetében látott napvilágot. Pár sorral végez a nagy 
sejkhkhel s egyetlen sor mutatványt sem ád müveiből.4) 

') Heute sind die beiden ersten durch das letzte gänzlich verdrängt 
worden, und da wir es nicht zu Gosicht bekommen haben, so müssen 
wir uns begnügen, einige Verse daraus nach Dewletschah anzuführen. 
Geschichte der schönen Redekünste Persiens (Bécs 1818.), 103. 1. 

2) Biographical Notices of Persian Poets (London 1846.), 184. 1. . 
3) Bincrescendoei tuttavia di non potorne dire con cognizione piena, 

perché del poéma non abbiam potuto avere che alcuni brevi passi da un 
manuscritto di Monaco e il sunto da lino scritto dell' Hammer. Storia 
della poesia persiana (Turin 1894.), I. 215. 1. 

*) "Weit grössere und anhaltendere Verbreitung als Abu Said's süfi-
sche Spruchdichtungen fand das Werk Khadikat ul Kkaqiqo (sie) oder 
der Garten der Wahrheit verfasst von Sclieikh Sanäi oder gemeiniglich 
Hakim Sanäi genannt, ein grösseres Gedicht über die Einheit Gottes und 
andere religiöse Stoffe etc. Geschichte der Wdtlüteratur (Freiburg 1897.), 
I. 55C. 1. 
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HADÍKAT UL HAKÍKAT. 

«Az Isten szava (t. i. a Korán) csak tej, melynek tejföle és 
vaja az Isteni Könyv»,1) így jellemezte Efláki szerint Dselál ed-Din 
Rumi az «Igazság Kertjét». 

Ez túlságos dicséret, bár kétségtelen, hogy a Hadkiat ul 
kakikat va seriet vttarikat, az «Igazság kertje és az isteni út tör-
vénye» az összes későbbi szufi-költészet mintaképe lett. Rúmí 
remekét, a Mesznevl ma'nevit, a Hadikat tanulmányozása nélkül 
lehetetlen kellőleg méltatni. Tíz fejezetben2) tárgyalja ebben Szenáji 
az összes tudni érdemes dolgokat, hol tudományos, hol könnyed 
mulattató modorban. 

Beszél az isteni lény egységéről, az isteni szóról, a próféta 
jelességéröl, a világlélekről. Értekezik az ész, hit és a tudományról, 
a mystikus szerelemről. Szól az emberi törekvések hiábavalóságá-
ról s az isteni végzésben való megnyugvásról. A csillagok sym-
bolikus mozgását nagy eruditioval fejtegeti. 

Sorra veszi a lelki tulajdonságokat, erkölcsöket és bűnöket. 
A legfőbb lénynyel egyesülni vágyó emberi lélek zarándok útját s 
annak törvényeit. Mindenre kiterjed figyelme, így a rossz orvo-
sokat korholja, a jókat magasztalja. Az első khalifákat versekben 
megénekli. Mindezt közbeszött anekdoták és történetkékkel vilá-
gítja meg és teszi érdekesebbekké. 

Rendszert bajos volna Szenájinái keresni s csak a veres 
fonálként mindenen átvonuló vallásos felfogás kölcsönöz müvének 
némi egységes színezetet. Encyclopsedicus jellege tagadhatatlan, de 
minden egy alapeszme lehető megvilágítására szolgál. A szufi-
dogma a központ, mely körül a sok heterogén-elem csoportosul. 
Pizzi túlságos nagy nyomatékot tulajdonít a Hadikat tudománytár 
mivoltának,3) holott ez csak alárendelt eszköz Szenáji kezében, 

') The Word of God (Kor'an) is but milk of which the Ilahi-nama 
is the cream and butter. Mesnern Book I. transl. by Redhouse (London 
1881.), 65. 1. 

2) Egy Cambridge-i perzsa kézirat versbe szedve közli a tíz fejezet 
tartalmát A Catalogue of the Persian Manuscripts by E. Browne (Cam-
bridge 1896.), 296—7. 1. 

3) Adunque, ebi ba studiato un poco di letteratura persiana si 
ricordera del poéma di Sonái, il Giardino della veritá, ebe essendo uno 
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hogy annál jobban megértethesse az olvasóval a pantheismus 
dogmáit. 

Az első fejezetben az istenség lényegének emberi értelem által 
fel nem fogható voltáról elmélkedik. «Magától senki sem tudta őt 
megismerni. Lényegét önmaga segélyével lehet csak megtudni. 

Az ész óhajtotta igazságát felderíteni és jó sokat befutott. De 
csak saját gyengeségének jött nyomára az úton. Az ő kegyelme 
szólott: ismerj meg engem. Ha nem szólt volna, hogyan ismer-
hette volna őt meg valaki észszel és érzékekkel ? 

Kalauznak mit érnek az érzékek ? A feldobott dió hogy ma-
radhatna meg a boltozaton? 

Oh te, ki saját magad ismeretében is gyenge vagy. Ugyan, 
hogy ismerhetnéd te meg Istent valaha ? 

Mivel te saját magad ismeretében ily gyarló vagy. Hogyan 
lehetnél te a teremtő ismerője ? 

Mivel te nem tudod a teremtésének a titkát. Hogy képzel-
heted te, hogy tudod, ismered őt! 

Az ószképzelet és az érzékek utján nincs az Istennél egyéb 
istenismerő. 

Dicsőségének szép tulajdonsága, mikor megmutatja az arczát. 
Elrabolja menten a szerelemnek lelkét és elméjét. 

Mikor oda ér az ész, leteszi a fejét. A madár, mely odáig 
repült, leereszti a szárnyát.»*) 

dei piú antichi poemi mistici, anzi il piú antieo (e Senái é del dodicesimo 
secolo) reea un tratto suo partieolare che lo distingue e separa da tutti 
gli altri grandi poemi mistici posteriori. Perché laddove questi ultimi 
sono mistici e aBcetici soltanto, quello del Senái tocca di tutto il sapore 
ed é una enciclopedia, molto vasta e copiosa. Storía della poesia perdana 
II. 459—60. 1. 

*) Bekhodes kesz sinákht netevániszt 
Zát i ű hem bedú teván dániszt 
'Aki hakkes bitükht ník bitákht 
'Adsz der ráh-i ú sinákht sinákht 
Kermes guft mer merá bisinász 
Verneh kásinászedi be'akl u hevász 
Bedelili hevász kej sájed 
Gűz ber pust-i kubbeh kej pájed 
Ej sudeh ez sinász-i kh'od 'ádsiz 
Kej sinászi khodáirá hergiz 
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Az elefánt ós a vakok meséjével magyarázza Szenáji az előbb 
felhozott állítását az emberi elme gyengeségéről az istenség meg-
ismerését illetőleg. «Volt egy nagy város Gűr*) határán. S abban 
csupa vak emberek laktak. Egy fejedelem jött egyszer arra felé. 
Hadsereget hozott és sátort ütött a térségen. Volt neki egy félel-
metes nagy elefántja. 

Mint méltóságának, udvara fényének ós hatalmának eszköze. 
A lakosok látni, ismerni kívánták ezt a szörnyeteget. Néhány vak, 
azok közül a világtalanok közül (az eredetiben egyszemüek, 'aűrán 
áll), az elefánthoz jött tehát. Mindegyikök külön-külön, egy-egy 
tagját tapintotta meg az elefántnak. 

Mindegyik más-más fogalmat szerzett magának az elefánt 
alakjáról s az erős meggyőződéssé vált nála. Mikor visszamentek 
városukba, a többiekkel összejöttek. Ezek a megtévedt rosszliitüek 
közül mindenik a kívánság rabja lett. Kérdezték az elefánt alakját 
és formáját. A mit mondtak, azok mind meghallották. 

Hogy megtudhassák az elefánt alakját és kinózesét, mind oda 
siettek. Oda jöttek és kezökkel megtapogatták, mert nem láttak a 
világtalan szemeikkel. 

Az, a kinek az elefánt füléhez ért a keze. Mikor egy másik 
kérdezte, hogy mit vett észre. Bettenetes nagy alak az, olyan szóles, 
erős, nagy az, mint egy szőnyeg, így válaszolt. 

Az pedig, a kinek az elefánt ormánya jutott a kezébe. Tudom, 
így szólt, úgy néz ki az, mint egy vízcsatorna; hosszú, belül üres, 
szörnyű valami az. A kinek aztán az elefánt erős lábainak tapoga-
tása jutott. Az meg gömbölyű oszlophoz mondta azt hasonlónak. 
Mindegyik csak egy-egy részét vette szemügyre. Ezért mindnyájan 

Csuntű der 'ihn i kh'od zebűn bási 
"Arif-i kerdigár csűn bási 
Csűn nodáni tű szirr-i szákhtenes 
Csűn tevehum kuni sinákhtenes 
Niszt ez ráh-i 'aki u vehm u hevász 
Dsuz khodáliicskesz kliodái sinász 
'Izz i vaszfes csű rűji binemájed 
Tskrá dsán u 'aki birubájed 
'Aki kándsá roszid szer binihed 
Murgli kándsá per id por binihed. 

Hadikat 4. 1. 
*) Egy Hauran és Joruzsálem közti terület. 
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hibásan láttak. Egy szívnek sincs tudomása az egész mindenségröl. 
Egy vaknak sincs vele a tudománya. Képtelen mindegyiknek a 
képzelete. Olyan, mint a tudatlan a zsákban. Az Istent nem ismerik 
az emberek. Az okosoknak nincs ide utjuk.»*) Már Ghazali ismerte 

*) Búd sehr! buzurg der hadd-i Gűr 
Vender an sehr merdumän hemeh kűr 
Pádisáhi ber än makán bignzest 
Lesker ävurd u khlmeli zed der dest 
Dást plli bnzurg bá heibet 
Ez pej dsáli u hismet u szeűlet 
Merdumánrá ez behr-i diden-i pil. 
Árzű khászt ez äncsumin tehvil 
Csend kűr ez miján än lcűrán 
Ber pH ämedend ez än 'aűrán 
Her jekirá belemsz ber 'azűví 
Itilä" úftád ber dsezűvi 
Her jekí szüret i muhál beszt 
Dil u dsán der pej kliejál beszt 
Csűn ber ehl-i sehr báz sudeml 
Ber sán digerán feráz sudend 
Árezű kerd her jeki z'isán 
Än csunán gomrehán u bedkisán 
Heiet u sekl-i pil purszidend 
Äncsih guftend dsumleli bisenidend 
Tá bidánend sekl u szűret-i pil 
Her jeki pá zenán der än te'dsil 
Ämedend bedeszt bibiszűdend 
Zänkih ez csesm bi beszer bűdend 
Änkih destes beszűji gűs reszid 
Digeri hál-i dil ez ú purszid. 
Guft sekli eszt szehemnák 'azim 
Pelin u sz'ab u ferákli heinesü gilim 
Vänkili desztes reszid zi khartűm 
Gott gesteh eszt mer mora ma'lűm 
Rászt esün náűdán mijáneh tehiszt 
Szehrnnäk eszt u májeh i tebehi eszt 
Vänkili rá bud zi pil melműsz 
Deszt u páji szitebr pur bűszes 
Guft sekles csunánkih mezbűt eszt 
Rászt liemcsű 'amiid mekhrűt eszt 
Her jeki did dsezuvi ez edszá 
Hemegánrá nezer futádeli khetá 
Hics dilrá ez kulli ägeh ni 
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ezt a mesét és például fölhozta az Ihja ul'uni ad-Din és a Kimijá i 
Sze'adetben.*) 

Rűmi ugyanezt a mesét adja, kissé átalakítva a Mesznevi 
harmadik könyvében. «Sötét házban volt egy elefánt. Mutogatni 
hozták azt a hinduk. Nézésére sok ember ment abba a sötét helyi-
ségbe. Mivel hogy szemmel nem lehetett azt látni. Kézzel fogdos-
ták, tapogatták azt a sötétben. 

Egyiknek az elefánt ormányához ért a keze. Olyan forma ez, 
mondá, mint a vízvezető cső. 

A fülét tapogatta meg a másik s úgy tetszett neki, mintha 
olyan nagy legyezőféle lett volna. 

A másik az elefánt lábához dörgölte tenyerét. Olyannak 
á t tam, úgymond, az elefánt alakját, mint az oszlop. 

A hátára tette kezét az elefántnak egy másik és azt mondta, 
hogy olyan az, mint egy nagy trón. A melyik testrészhez ért, a 
szerint mondott véleményt mindegyik. Igen eltérők lettek a néze-
teik. Az egyik Dal-hoz, a másik meg az Alif-hoz hasonlította. Ha 
gyertya lett volna a kezökben, akkor eltiint volna a vélemény-
külömbség. Az érzéki szem olyan, mint a tapogató kéz. Nem férhet 
az ő egészéhez a kéz.»**) 

'Ilm bá hicg kür hemreh ni 
Dsumlegirá kliejálháji muh ál 
Kerdeli mánend-i ghutfereh bedsuvál. 

Hadikat 9—10. 1. 
*) Kimijá-i Sze'adet (Lucknow 1894.), 28. 1. A mess, úgy látszik, 

ind eredetű andhagajanyáyah V. ö. Jacob: A hand ful of popular maxims 
currcntin Sanskrit literature (Bombay 1900—2.), I. 3.—II. 53. 1. 

**) Pil ender kháneh i tdrik bud 
'Erzeh rä ävurdeh bildendes hunúd 
Ez boráji didenes merdum beszi 
Ender an zulmet hemi sud her keszi 
Didenes bá csesm csün murnkin nebúd 
Ender an tárikis kef mi biszűd 
Än jekirá kef bekhartúm űftácl 
Guft hemcsű náűdán oszt in nihád 
An jekirá deszt ber gűses reszid 
An berű csún bád bizen sud bcdid. 
An jekirá kef csu ber pájes biszúd 
Guft sokl-i pil dldem csűn 'aműd 
An jeki ber pust-i ű binihád deszt 
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A keletiek előtt legfontosabb erényt, az adakozást Szenáji 
több helyen magasztalja. Az adakozó csak Istennek ád kölcsönt és 
hetvenszeresen visszakapja, a mit adott, a túlvilágon. «Egy bölcs 
előkelő ember fiának szeme láttára sok ezerre rugó adományt adott. 
Mikor a fiú meglátta az atyának a bőkezűségét, hibáztatta azt és 
szemrehányásokat tenni kezdett neki. Mondotta, hol nekem az 
osztályrészem ebből? 

így szólt az atya: az Úr kincstárában van az. Minden vég-
rendelet és osztályos társ nélkül. Én neki adtam. 0 pedig neked 
adja azt majd vissza. Csak javát akarja ő a lelkeknek. Igazságtalan-
ságot soha se tesz veled, nem olyan ő. Mindenki egyért hetvenet 
kap cserébe. Ha egy ajtót bezár előtted, tízet nyit ki.*) 

Erős várunk nekünk az Isten, mondja Szenáji. A kinek az 
isteni segély lesz a vára. Rejtő fátyla lesz annak a pók bálója. 
Dicséretét zengi annak a gyík (egy moszlim traditiora czéloz, mely 
szerint egy pusztai arab azt mondta volna egykor Mohammed 
prófétának, hogy csak akkor hisz neki, ha a magával hozott gyík 
tanúságot tesz mellette. Természetesen, a gyík a próféta felszóli-

Guft kh'od in pil csűn takhti bűdoszt 
Hemcsenin bor jek bedsezi kih reszid 
Fehm i íui mikord lierdsá kih senid. 
Ez nezer kih guftsán sud mukhtelif 
An joki dáles lakah dád in elif 
Der kef i her kesz eger sem'í budi 
Iklitiláf ez guftsán birűn sudi 
Csesm i liissz liemcsűn kef-i deszt eszt u besz 
Niszt kefrá ber hemeh-i ű deszt resz. 

Meszneeí ma'neeí (Bulák 1268.), I I I . 48. 1. 
*) Rád merdi hekim pis piszer 

Dád csendin bezár bedreli i zer 
Piszeros csűn bidid bezl i pidcr 
Ter zubán sud be'eib u razl i pider 
Guft baba noszib-i men zin kű 
Guft ej pur der khizäneh i bű 
Kiszm-i tű bi veszszi u bi enbáz 
Men bá ű dádem u dihed betű báz 
ü bodsűz kár száz i dsánhá niszt 
Nekuned ber tű zulm ez änhä niszt 
Her jekirá 'ivoz dihed heftád 
Ger deri beszt ber tű dili bigusád. 

Hadikat, 13—14. 1. 
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tására ékes arab nyelven megszólalt és hitvallást tett.*) Kedvében 
jár neki a sárkánykígyó. Czipöjének talpa a mennyei trón tetejét 
tapossa. 

Itubintja (t. i. ajka) a szőnyeg díszítéséhez illik. Mindenünnen 
ezukrot kap a szája. Drágakő lesz kezében a kő. Mindenki, a ki erre 
a küszöbre teszi le a fejét. Lábát a kor fejére helyezi. A tudósnak 
megakad itt az esze. Mert megakad a dolga annak, ki ettől elmarad. 

Attól tartok, bogy tudatlanság- és ostobaságból hirtelen fen-
akadsz te a Szmíf-hídon. A pokolnak ád téged át a tudatlanság. 
Mikor a mákony elaltat téged. Láttad, hogy a falatból, melyet az 
ember megrág, egy búzaszem kijött. Volt az a búzaszem a sáska, a 
madár és az öszvér előtt. Tapasztalta a szamár által hajtott malom 
erejét és a kemencze tüzét. A te malomköved alatt volt. De meg-

/ 

őrizte őt az Ur. Isten. Elég az a te vagyonod és életed meg-
őrzésére.»**) 

*) Damírl Haját ul hajrán (Bulák 1284.), II . 95. 1. 
**) Her kirü "aűn-i hakk liiszár seved 

'Aukabűtes perdeh dár seved 
Szúszmari szenáji ú gítjed 
Na'l-i ű fark i 'arsra szájed 
Azsdehái rizáji ü dsújed 
La'l-i ú zíb-i fars rá sájed 
Zi her der gáni-i ü seker gerded 
Szeng der deszt-i ű guker gerded 
Her kih ű szer bor ín szitáneh niked 
Páji ber tárek-i zemáueb nihed 
'Akl-i dánendeli ender in der máned 
Zángeli der máned her kilj zín der máned 
Terszem ez dsáhilí u uádáni 
N ág ail án bor Szirát der mání 
Dsáliili mer turá benár dihod 
Tá turá kűk küknár dihed 
Lukmeii didi kih merd mikliájed 
Z án miján gendumi birün ájed 
Bűdeli pis dserád u murgh u szutűr 
Dideli táb-i klierász u tef i tennűr 
Dásteli zir ászijá-ji tű pái 
lvili nigelidástes khudái khudái 
Ez pej hifz i mái u nefsz u nefesz 
0 turá besz tű kordoli i zi fi besz. 

Hadikat- 13. 1. 
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Meglehetős konyhaszagú hasonlattal így jellemzi a tudat-
lanokat, kik többet akarnak tudni, mint magok a próféták: «Egy 
nagy ember kérdezte egy tudatlantól, mivel nagyon ostoba, balgá-
nak nézte öt. Mondá: láttál-e te valaha sáfránt, vagy nevénél 
egyebet nem hallottál-e róla ? 

így szólt: aludt tejjel sokszor ettem én azt. Nem egyszer, 
hanem százszornál többször. 

így szólt erre hozzá az a bölcs, nagy ember: Oh te szeren-
csétlen, együgyű lélek! Te azt sem tudod, hogy mi a hagyma. Miért 
is mozgatod ostoba fecsegéssel a szakálad. 

Az, a ki önmagát sem ismeri. Hogy ismerhetne az egy 
másikat! 

S az, a ki a lábat kéznek nevezi. Hogy tudhatná az az Istent. 
A próféták is gyöngék ennek a magyarázatában. Te mit hivalkodsz, 
mit kérkedsz tudásoddal.»*) 

Az isteni gondviselés mindenkinek azt adta, a mire annak 
szüksége van. Az ember, ki ezt be nem látja, olyan, mint a hibás 
szemű, ki mindent kettősen lát. «Apjától kérdezte a bandsa szemű 
fiú. Oh te, a kinek a szava a titkok zárjának a kulcsa. Te azt 
mondottad, hogy a bandsa egyet is kettőnek lát. S a hibás szemű 
mindent rosszul számlál. Én nem látok többet, mint a valóság. Az 
égen az ilyen négynek nézi a holdat, mely pedig csak kettő van. 

*) Rád mordl zi gbáfili purszid 
Csűn űrá szaklit daelef u dsáhil did 
Guft hergiz tű za'frán didi 
Já dsuz ez mim hics nesenidi 
Guft bá mászt kbúrdeb em biszjár 
Szedreh u bister ueh kh'od jekbár 
Mer űrá guft rád merd liekím 
Inét bicsáreh inet kalb szelím 
Tű beszel niz liem nemidáni 
Bibúdeh ris csend dsunbáni 
All kill ű nefsz i kh'is nesinászed 
Nefsz i diger keszi csib permászed 
Vankili ú deszt páirá kh'áned 
Ű csigúneb kbudáirá dáned. 
Enblá Adsizend ez in ma'ní 
Tű csira birzeh inikuni da'ví. 

Hadikat ul hokikat (Bombay 1859 ), II. I. 
5 7 4 
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Elég hibásan mondta ezt, a ki így szólott. Mert a bandsa ember 
párosan látja az egy kupolát. Attól félek én, hogy a hit utján. 
Ehhez a hibás látóhoz hasonló vagy te. Vagy olyan vagy te, mint 
a balga, ki használhatatlan rossz tevével indul el utazni. 

Az ész szentélye az 0 hibátlan müve. Az Ö változásnak alá 
nem vetett lényege a kívánság Kabahj&. Ö adott jelességet a böl-
csességből a léleknek. A megbocsátásnak Ö ád táplálékot (anyagot) 
a bűnből. 

/ 

Jól tudja a megbánást az Ur. De bölcsessége gátolja a kérés 
teljesítését. Jóllehet, kéri őt a beteg; nem ád földet a földevőnek 
az orvos. 

Annak, a kinék a földevés rontja a testét. Hogy adhasson ő 
földet, ha annak arra fáj is a foga (az eredetiben, ha kívánja is a 
szive). Ok nélkül, hogy tehetne valamit ? Hisz olyan az Isten, mint 
a te elrejtett elméd. Mindenkinek az ő bölcsessége folytán min-
denek előtt azt adja, a mi szükséges. Igen sok olyan volt már, ki 
méregpoharat ivott és az nem ártott neki. Sőt még használt is az 
neki. Mert nem olyan a Buhrán,*) mint a myrtusz (!) Ha a szúnyog 
csípi az elefántot. Mondd neki: mozgasd füled, mert az a te 
szúnyogcsapód. Ha tetű van, körmöd is van. Ha felugrott, mor-
zsold szót a balhát. Ne ijedj te meg, ha tele van kígyóval is a hegy. 
Van ott kígyó ellen méreg és kő is a közelben. Ha gyanakszol, hogy 
nem messze van a skorpió. Azért van neked czipőd és lábbelid. 
IIa van is sok baj a világon. Mindegyiknek ezer gyógyszere van.»**) 

*) A bombayi kiadás lapszéli commentárja szerint a. m. csüb khár-
dár, a szó külömben arabúi a betegség crisisét jelenti, tehát igy is lehetne 
fordítani: «A betegség tetőpontja nem olyan, mint a lábbadozás». 

**) Piszeri elivel ez pider purszid 
Káj kedisz-i tű beszteli rá csű kilid. 
Gufti ehvel jeki dü bined csűn 
Men neli hinein ez áncsih beszt fezün 
Élivel ár hics keds sumáreszti 
Ber felek meh kih dúszt csáreszti 
Besz khetá guft ánkili in gufteh eszt 
Káhvel ár ták binigered dsuft eszt 
Terszem ender tárik-i sár'i din 
Hemcsunáiii kih olivel kezs bin. 
J á csű ableli kill bá sutur biliär 
Gired bi hűdoli ez pej kerdár 
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A hívőnek egy pillanatra sem szabad az Istenről megfeled-
keznie. Szűri egykor Bajazíd bisztúmitól kérdezte az engedelmes-
ség és a jó hírnév okáért. Könnyekre fakadva tette a kérdést, hogy 
kicsoda a zsarnok, a gonosz. 

Az ö öreg tanítója megfelelt neki s kíváncsiságának szomját 
a Szentírásból vett itallal elégítette ki. Az a szerencsétlen zsarnok, 
a ki éjjel-nappal egy pillanatra hanyagságból megfeledkezik 0 róla. 
Nem vagy te az Úrnak rabszolgája, ha egy szempillantásra is meg-
feledkezel róla. 

Nincs olyan gonosz zsarnok mint te vagy akkor, ha az ő nevé-
től menten jelen vagy. Semmivé tetted te akkor s megszegted az 

Kibleli-i 'aki fizun' b! kheleles 
Ka'beh-i sevk zát bí bedleR. 
Búb rá ez kliired scref ú dád. 
Afv-rá ez guneh 'elof ű dád 
Nlk dáned khudát inábet rá 
Hikmetes mán'iszt idsábet rá 
Geresih básed geh-i szu'ál mudsíb 
Nedihed gil begil kliúrendeli tebib 
Gil-í 'umr keszí kill gil káhed 
Kej dibed gil egercsih dil kh'áhed 
Kej soved bi szebeb neműdeh-i tft 
Büdeli hakk csű 'aki pűdeh-i tft 
Heineli rá ez tarik-i hikmet dád 
Ancsih bájiszt pis ez än hemeh dád. 
Szakht biszjár kosz bűd kih khftrd 
Kadh-i zehir vez ű ziján nebftrd 
Belkih ftrá ghizáji dsán básed 
Kih neh huhrán csű khizrán básed 
Pil-ra peseli ger bidered pűszt 
Gű birán gfts pesehrán bá űszt 
Sipis ár heszt nákhunet hom heszt 
Kelkrá gfts mái csftn berdseszt 
Ivűh eger pur zi már sud mosukűh 
Szeng u tirják heszt liem der kfth. 
Ver zi gezsdum bedil gumán dári 
Kefs u na'l ez beräji än dári 
Derd der älem ár feraván eszt 
Her jekirá liezár dermáneszt. 

Hadikat 20 21. I. 
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ő törvényeit. Úgy gondolj ö reá, hogy oda gondolva kimenjen a 
szíved és a lelked az emlékezetedből.*) 

A halál a túlvilági élet rejtelmének a kulcsa, mondja Szenáji. 
A halál lett a titok házának a kulcsa. Nem nyilik ki halál nélkül 
a hitnek ajtaja. Míg fennáll ez a világ, nem jöhet el az a másik. 

Míg te megvagy, nincs meg neked addig az Isten. Lepecsé-
telt szekrényke tudd meg azt a te lelked. Pecsétje hitednek a fényes-
sége. Egy lepecsételt levelet adnak előbb neked. 

És számodra lepecsételnek. Míg a világon élsz, nem tudod 
te, hogy mi van abban a levélben. Az Úristen levelét nem bontja 
fel más, csak a halál keze. Míg az emberi lét lehelete el nem távo-
zik testedből. Nem jön fel addig a lélek keletéről a hit reggele. 

Míg nem tapasztaltad a sors hidegét és melegét, nem jutsz el 
te addig a királyi sátorhoz. 

Nincsen neked tudomásod a rejtett világról. Nem kiilömböz 
teted te meg a tudományoktól a hibát. Nem lesz ott szerepe az 
alaknak, a testnek. Egyéb megszokott dolog sem lészen ott. Az Isten-
hez elérkezve megnyugszik majd a lélek.**) 

*) Szűri ez Bájazid bisztámí 
Ez pej tá'ot u nikü náml 
Kerd nikú szu'ál u bigirlszt 
Goft pirá bigű kih zálim kiszt 
Pir-i vej ruerdrá dseváb bidád 
Serbet-i vej hem ez kitáb bidád. 
Guft zálim kesziszt bed rűzí 
Kib jeki lehzeh der sebánrüzi 
Kuned ez gháfilt ferámuses 
Nebuved halkeh der gűses 
Ger ferámus kerdis nefeszi 
Zálimi niszt csűn tű keszi 
Ver buvi liázir u beri námes 
Niszt kérdi zi dsezrn i elikámes stb. 

Hadikat 29. 1. 
**) Edscl ám ed kilíd i kháneh-i ráz 

Der-i din bi edsel negerded báz 
Tá buved in dsihán ne básed än 
Tá tű bási nebásedet jezdán 
Hukkeh szer bemuhr dán dsánet 
Muhreh-i muhr nűr-i imánet 
Szabikét námeli bemulír ávurd 
Vez pej i tű bekhátemet biszipurd. 
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Minden teremtményről gondoskodik az isteni gondviselés. 
Mikor az élő lénynek elébe helyezte a mindennapi eleséget. Többet 
adott az ennivalóból akkor, mint a mennyi evő volt. Mindenkinek 
lelke, élete és napi élelme ő tőle való. Jó napja és szerencséjének 
ö az okozója. 

Minden egyes mindennapiját ő hozza létre. Nem pecsételte 
ö le az ő éléskamrájának az ajtaját. A bitetlen, az igaz hívő, a bol-
dog és a boldogtalannak. Mindegyiknek kijár a mindennapi ke-
nyere. A szükség A-ája még a torkukban van (szójáték a hádset 
a. m. szükség szóval). Már is megadta a bőkezűség da-je a nép 
mindennapiját (itt meg a dsud szó ds-ja és a hádset szó második 
betűjével játszik).*) 

Az Isten végzésébeni megnyugvásra a tevekkűl-ra, mely Gold-
ziher szerint a szufizmus tanának legsebezhetőbb pontja.**) Hátim 

Tá zi devri zeináneh kh'áht ziszt 
Tű nedáni kih ender andsá csiszt 
Szehi námeh-i khudái rezz u dsell 
Ber negired meger deszt-i edsel 
Tá dern-i ádemi zi tű neremed 
Szubh-i dinét zi sark i dsán nedemed. 
Szerd u germ-i zemáneh nákhúrdeli 
Nereszi ber der-i szeráperdeh 
Tű nedári kheber zi 'alern-i ghaib 
Báz nesinászi ez hunerhá caib 
Häl-i ändsä szüreti nebuved 
Csűn diger kár radeti nebuved 
Dsán behazret reszed biaszájed. 

Hadikat ul kakikat 31. 1. 
*) Dsánver-rá csű kh'án bell pis nihád. 

Khürdeni ez khűrendeh bis nihád 
Hemeh-rá rűh rűz u rúzi ez űszt 
Nik bakhti u nik rűzi ez űszt 
Itűzi her jeki pedid ävurd 
Der-i ánbár kháneh mnhr nekerd. 
Káfir u inű' min u sakí u sz'ald. 
Hemeh-rá rűzi u héját dsedid 
Hft-i hádset henűz sán der halk 
Dsim-i dsúde.s bidád r ím khalk 

Hadikat ul hakíkal (Bombay 1859.), 38. I. 
**) Durch keine andere Frage wurden sie nur annähernd ähnlich in 

die Enge getrieben. Materialien zur Entwielfelnngsi/eseldelite des Suti.vnus. 
Wiener Zeitschrift 1899. XIII . 54—5. 1. 
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istenfélő nejének példáját hozza fel. «Hagy fel te a félelem és a 
reménynyel. Mit törődsz te a pokollal és a mennyországgal» (az 
eredetiben Malik, a pokol felügyelője és Eizván, a mennyország 
őrangyaláról van szó). 

Egy a részeg embernek a mecset és a templom. Egy a semmi 
előtt a mennyország és a pokol (azaz az előtt, ki egyéniségét elvesz-
tette és egybe olvadt a legfőbb lénynyel). 

Annak, a ki saját lényegét megismerte, mi annak a befogadás, 
a visszautasítás, a jó vagy a rossz? Oh te ennek a vészes útnak a 
Natjy Sándora. Mint Khizr próféta a sötétség országában, igázd le, 
taposd lábbal lelked lényegét, liogy kezdbe kerítsed az élet forrását. 
Ha nincs lelked és szíveddel az Isten. Nem lesz akkor neked igazi 
szíved és lelked. Ha megszabadultál bűnös vágyaidtól. A boldog-
ság bonába érkeztél te már akkor. Az előtt, a kinek szívében a 
szerelem lakik (az eredetiben fején), a hitetlenség és hit csak az ő 
ajtajának a függönyei. 

A jó barát lénye a másik jó barát szemében annak a lakának 
a függönyénél nem egyéb. Lépj te a megnyugvás utczájára. Azután 
elejbéd jön neked majd a boldogság, a jó szerencse. 

Hallgass meg egy szót az istenben megnyugvásról. Hogy ne 
maradj az ördögnél zálogban. Tanuld meg az út törvényét egy 
asszonytól. Ki megszégyenítette a dicsekedőt (szójáték a zeni és 
láfzeni szókkal). 

Hátim mikoron Mekkába ment zarándokúira. Az a Hátim, 
kit Aszemm (a. m. süket)-nek hívnak.*) 

Hidsáz és Ka bah felé vette az útját . A próféta sírját akarta 
felkeresni. Összegyűltek az emberek Hátim feleségénél. Mindany-
nyian öt látogatták meg. Apróra kikérdezték állapotának körülmé-

*) Ferid ed-Din Attár-nál a hitotlonek ellen harczolni megy el 
Hátim, négy hónapi eleséget vive magával kérdezi nejétől, vájjon mennyi 
időre való költséget hagyjon nála vissza. Annyira, a meddig én élni fogok 
(csendánkih ez zindegáním kh'ahed bűd) válaszol neki a felesége. A te 
életed nincs az én kezemben, mondá erre Hátim. Akkor az én minden-
napi kenyerem sincs abban, így felelt az asszony. Mikor Hát im elment, 
egy öreg asszony kérdezte Hátim feleségétől, hogy mennyi időre valót 
hagyott neki az ura. Az igy felelt: Hátim, ki a mindennapi kenyér evője 
volt, elment, de az, a ki a mindennapit adja, itt van. Guft Hátim rűzi 
kh'áreh bűd u bireft emmá rűzi dihendeh indsászt. Tazkirat ul-Autija 159. 1. 
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nyeit, mivel egyedül álló jelességűnek és sokat tapasztaltnak is-
merték őt. 

«Férjed mikor zarándokolni ment, hagyott-e néked valami 
élelemre valót?» Elment és mint Isten jóságában bizót hagyott 
engem hátra, a mi nekem az isteni gondviselés által napi eleségül 
ki van jelölve, az a maga helyén megmaradt. Ismét mondták neki: 
«mennyi a te sors által adott mindennapid, hogy elégedett és kielé-
gített a te szíved». 

«A mennyi időm hátra van az életemből, arra való eleséget 
mind a kezembe adta az Isten.» Egyikök mondta: «nem tudod-e 
te, mit tud ő a te életedről». 

Tudja, mikor adja nekem a mindennapim. Míg lesz lélek a. 
testemben, nem vonja azt meg én tőlem. Ok nélkül mit sem ád ö, 
mondák ismét neki. 

Nem terem soha a fűzfa datolyát. Nincs neked semmiféle 
mesterséged a világon. Nem küldenek neked kosárral ennivalót az 
égből. Oh ti sötétségben tévelygő véleményüek mennyi balgaságot 
fecsegtek ti össze. Annak van csak kosárra szüksége, kinek nincs 
birtokában az egész mindenség. Az ég és a föld mind az övé. A mit 
akar, azt csinálja, övé a hatalom. Aztán úgy ád, a hogy neki tet-
szik. Hol növeli, hol meg kevesbíti az adományát. 

Mit beszélsz te az Istenben-megnyugvásról ? Férfi a neved, 
de kevesebb vagy az asszonynál. Mivel nem vagy te olyan útas, 
mint a férfiakhoz illik. Menj, tanuld meg az ntazast (természetesen 
a mysztikus útat érti) a nőktől.*) 

*) Bím u umidrá bedsíil bimán 
Csili kuni neiig malik u rizván 
Mesztrá meszdsid u kunist jekiszt 
Nisztrá dúzekh u biliist jekiszt 
Nezd-i änkesz kill did dsaűher-i kh'od 
Csih kabftl u esih redd csili nlk u esih bed 
Ej Szikender der in reh-i äfet 
Hemcsft Kliizr nebi der In zulmát 
Zir pá-ji är gűher-i dsánet 
Tá bedeszt äjed äb-i hejvánet 
Bá dil u dsán nebásedet jezdán 
Her dű nebnved turá hemln n hemán 
Nefsz-rá szál u máh kűfteh dár 
Murdeh engáres 11 bedsá biguzár 
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Az álmokról hosszasan értekezik Szenáji: «Az okozatok vilá-
gában ól az ember. Azért van az egész éven át álomban. Mióta e 
földón vannak az emberek, mind a hajóban vannak és alusznak. 

Csűn tii fár'igh sudí zi nefsz-i leim 
Bireszidl bekhuld u íuiz u jua'íiu 
Pis-i änkesz kih risk ber szer i üszt 
Kufr u din her dü perdeh-i der-i üszt 
Heszti düszt pis didoh-i düszt 
Perdeh-i bárgáh ú'í üszt 
Pesz bokú-ji tovekkúl aver rakht 
Ba'd oz änot pezireh äjod bakiit 
Der tevokkül jekí szukhen bisinev 
Tá nemäni bodeszt-i div girov 
Endor aműz sart i reli zi zeni 
Kih oz ű gest kh'ár láfzeni. 
Hátim äii geh kih kerd 'azui i herein 
Änkih kh'áni hemi urá bászemm. 
Kerd 'azm i Hidsáz u bejt i bóráin 
Szúji kabr-i nebi alejhi szelám 
Dsem' gestend merdum ber zon 
Sád reftend dsumleh tá ber zen 
Hál-i ű szer beszór bipurszidend 
Csűn űrá férd u mumtehin didend 
Soheret csűn biroft zi Arefát 
Hics biguzást mer turá nefokát 
Guft biguzást ráziem bekhudái 
Ancsih rizk-i men eszt mánd bedsái 
Báz guftend rizk-i tü csend oszt 
Kih dilet kán'i u khurszend oszt 
Csend ánkih 'umr mándesztem 
ilizk-i men dsumleh kerd der desztem. 
Än jeki guft mínodánl tű 
Ü csih dánod zi zindegání tű 
Guft rűzi dihem hemi dánod 
Tá buved rűh rizk neszitáned 
Báz guftend bi szebeb nedihed 
Hergiz oz bidbun rutob nodilied 
Niszt dunjá turá behícs szobil 
Nefirisztend zi ászmün zenbil. 
Guft káj r áj etán sudeh tiroli 
Csend gűjed hirzch bor khízoh 
Hádset ánrá buved szűji zeniül. 
Kis nebásed zemin keszír u kalil 
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Mit lát lelkök álmukban évvel és hónappal előbb, megsejtve a jutal-
mat és a büntetést. Haragot jósol a lánggal égő ttíz (t. i. az álom-
ban). A szemnek fényességét, atyai örömet jelent a forrásvíz. Örö-
met, vígságot jelent a sírás az álomban. Szabadságot ad tudtul 
előre a rabság. Szomorú lesz az, a ki álmában nevet. Hallgatás az 
álomban a vagyonhozi ragaszkodást jelent. Víz az álomban törvé-
nyes úton szerzett mindennapit jelent. . . . Elfogatásodat jelenti a 
zár. Megszabadulásod jön a kulcs után. Sok jót jelent a szakács. 
Vészt, romlást liozó a mészáros. Az orvos betegség és szenvedésre 
mutat.» 

Az a szabó, a kinek a kezétől jóra fordul minden baj, szen-
vedés.*) Költészetnek nyoma sincs ebben az álmos könyvszerű 
száraz felsorolásban. 

Önkéntes szegénységnek zeng dicséneket Szenáji, ki a dervis-
ideált magasztalja. «A mid csak van, liadd el az Isten útján. Mert 
a kuldusök adománya ott a legbecsesebb. Ajándékozd oda szíved 
és lelked, mert a víz és agyagbóli lények közt (t. i. az emberek 
közt) jobb az adakozásoknál a kevéssel bíró szegény iparkodása. 

'Aba családjának ura. és feje. Adakozásért kapta a «bal ata» 
(76. szúra) szurábani dicsérő megemlékezést.**) 

Ászmán u zernin bedsumleh űrászt 
Pesz reszáned csunánkih kh'od kh'áhed 
Geli bifezájod u gehi káhed 
Ez tovekkül nefesz tű csend zeni 
Merd ndmi vélik kein zi reni 
Csini neh-í rák rev tű csűn merdán 
Rev bíaműz rek revi zi zenán. 

Hadikat 47-49 . 1. 
*) Ädeml der dsilián eszbáb eszt 

Zän hemeh száleh mándeh der kh'itbeszt 
Khalk tá der dsiháni eszbábend 
Hemeh der kesti end n der kii'Abend 
Tá revansán csih bined ender kh'áb 
Ez pís-i szál u méh szeváb u üikáb 
Ätis-i tíz táb-i khism buved. 
Csesmeh-i ab nűr-i csesm buved. 
Girjeh der kh'áb májeh-i sádiszt stb. 

Hadikat. 49—50—53. 1. 
**) Egy ismeretes traditiora czéloz, mely szerint "Ali cs Fat ima egy-

kor két fiuk betegsége miatt három nap böjtöt tartottak. A mohammedán 
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Azért a három (a traditio öt kenyérről szól, meglehet a köl-
csönvett árpaliszt mennyiségét, a mely három Sza-ra rúgott tévesz-
tette össze Szenáji a kenyerek számával*) értéktelen árpakenyérért 
azt a nagy becsületet. Kelj fel és hagyd el az alávaló világot, hogy 
feltaláljad a hasonlíthatatlan Istent. 

Egy dirhem alamizsna a dervis kezéből többet ér a gazdag 
dirheménél. Mert a szegénynek fáj a szíve. Sokkal többet nyom a 
fájó szívünek az adománya.**) 

Az isteni gondviselésre, mely a halandót vezérli, a solyom 
betanításának a történetét beszéli el. Mikor az erdőből foglyul ejtik 
a solymot. Megkötözik a két lábát ós hurkot vetnek a nyakába. 
Szemeit gyorsan bekötik neki. Vadászni tanítják. 

Elszokik régi környezetétől. Magasabbra veti fel szemeit. 
Kevés tápszerrel beéri. Nem emlékszik vissza régi eledelére. A soly-
mász félig kinyitja a solyom szemkötelékét, úgyhogy a solyom csak 
a solymá8zt látja s a közönséget nem becsüli többre a mesterénél. 

0 tőle nyeri minden ételét, italát, ő nélküle soha el nem 
alszik a solyom. Mások balgák, de te okos vagy. Ezen az úton 
tartsd féken a nyelved és hallgass. Magyarázata ennek, hogy ö 
minden ételét, italatát az okozótól veszi és az okozottaktól. Azután 

böjt csak naplementig tart. Mikor az első böjt után enni akartak, a köl-
csön adott lisztből sütött öt kenyeret elkérte egy szegény ember. A má-
sik két böjti napon hasonlókép elajándékozták az enni valót. Ezért igórt 
Allah nekik örök boldogságot a kérdéses 76-ik szúra 12-ik versében. 

*) lajszir al-Beidaví (Konstantinápoly 1880.), 775. 1. 
**) Her esih dári beráli-i hakk biguzár 

Kiz gedáján zerifter eíszár 
Dsán u dil bezl kun kiz ab u zigil 
Bihter ez dsúdliászt dsehd-i mukill 
Szeid u szerferáz ál-i cabá 
Jäft tesrif-i szűroli-i lialata 
Zán szeli kursz dsevín bí mikdár 
Jáft der pis-i militerán bazár 
Kliiz u biguzár dunja dftn rá 
Tá bijábl kbudál blcsún rá 
Jek dirhem szedekeh ez kef-i dervis 
Zi hezár-i tevänger ämed bis. 
Zänkih dervisrá dili ris eszt 
Ez dil ris szedekeh szán bis eszt. 

Hadikat 55. 1. 
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felszabadítja egyik szemét. Barátságosan s nem haragosan te-
kint reá. 

Letesz tulajdonságai- és szokásairól. Idegenekkel nem barát-
kozik, nem vegyül. Méltó lesz a királyok kezére és lakomáira. A va-
dászat terét díszíti. 

Mikor nevelést nem kapott, vadnak maradt. Mindenki elker-
gette maga elöl, ki csak meglátta. Menj, tűr j nélkülözéseket, képezd 
magad, ha üdvözülni akarsz. Ha nem, akkor készülj a pokolba 
vezető litra.*) 

Innen vette az eszmét Iiuvii a Mesznevi-ben található egyik 
elbeszéléséhez, hol a solyom az embert a solyommal vadászó király 
pedig az istenséget jelképezik. «En nem vagyok a királyok királyá-

*) Báz rá csún zibiseli szeld kunend 
Gerden u her du pás keld kunond 
Her dű esesmos szebuk firű düzend 
Szeld kerden ürü biämüzend 
Khú zi eghjár u 'ádoh báz kunod 
Csesin ez än digerán feráz kuned 
Endeki ta'imeh-rá seved rázi 
Jád náred ez ta'imeh-i mazi 
Báz dáres zi kh'od pejádeh kuned 
Gűseh-i csesm-i ft gusádeh kunod 
Tá homeh bázdár-rá bined 
Khalk ber bázdár neguzined 
Zű szitáned hemeh t'äm u seráb 
Neseved jek zeruán bí ú dnr kh'áb. 
Digerán gháfilend tú husdár 
Vendor in reh zubánet khamus dár 
Sarli-i ín kű hemeh ta'ám u seráb 
Ez muszebbib szited neh oz eszbáb 
B'ad ez an her gusájodes jek esosm. 
Berizá binigered der ű neh bekhesm. 
Ez szer-i reszm u 'ádoh ber khlzed 
Bä diger kesz beteb' námizod 
Bozm u deszt-i mulűkrá sájod 
Szeíd geh-rá bedű biárájed 
Csftn rijázot nojáft vabsi mánd 
Her kill dides zi pís-i kh'is biránd 
Rev rijázet kos áret bájed báz 
Ver neh ráh-i dsehimrá mi száz. 

Hadikat 77—8. 1. 
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nak nemzetségéből való, távol vagyok én attól, úgy mond Rumi 
de ö tőle kölcsönöztem fényemet. Nem az alak és a minőségtől 
függ a rokonság. 

A víz a föld rokona lett a növényben. A szél a tűzzel barát-
kozott össze. Mivel nem lebet a mi fajunk azonos a mi kirá-
lyunkéval. 

A mi lényünk az ő lényéért semmivé vált. Mikor a mi misé-
günk megsemmisült, ő maradt egyedül. Olyanná lettünk mi pari-
pája lábai alatt mint az út pora.*) 

A Korán titkát csak a beavatott ismeri. Ha nem tartozik az 
elrejtett bizalmasainak sorába, egy nyelv sem képes a Korán titkát 
kimondani. A Korán rejtelmét maga a Korán jól tudja, ő tőle balld 
tehát azt. 

Senki sem ismerte még meg, hacsak a lélek szemével nem 
futotta be a Szent Könyv sorait, a Korán olvasásának a titkát. 

Én nem mondom azt, ha Oszmán vagy is te, hogy jól olva-
sod a Koránt. Olyan a világ mint a forró nyár. Az emberek benne 
eltikkadva részeg módra tántorognak a hőségtől. Mindannyian a 
hanyagság pusztaságát járják. Olyan a nép ott mint a nyáj, a halál 
meg mint a pásztor. Ebben a pusztaságban olyan forró, izzó kavics 
mint a folyó víz.**) 

*) Men nlm dsinsz-i sehinseh dűr ez ű 
Lik dárem der tedselli nűr ez ú 
Niszt dsinszijet zi rűi sekl u zát 
Ab dsinsz-i khák ämed der nebát 
Bád dsinsz-i ätis ämed der kávám 
Teb'rá dsinsz ämedeszt äkhir mudám 
Dsinsz-i má esún niszt dsinsz-i sáh-i má 
Mái má sud belir-i mái ú fená 
Csün fená sud má ji má ű mánd ferd 
Pis páji eszp-i ű gerdem csű gerd 

Mesznevi nianeví (Bulák 1268.), II . 43. 1. 
**) Csűn nebásed zi mehremán benihuft 

Szirr-i kúrán zubán nedáned guft 
Szirr-i kúrán kúrán nikű dáned 
Zű sinev zankih kli'od hem ű dáned 
Kész nebisinákht dsuz bedideh-i dsán 
Herf-pejmái ráz-i kúrán kh'án 
Heszt dunja beszán tábisztán 
Khalk der vej beszán szormesztán 
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Üdítő ital ebben a forróságban az isteni ige, a Korán. «Olyan 
a Korán mint az Eufrátes hideg vize. A víz edényének vedd te a 
Korán betűjét. Idd meg a vizet és ne nézz az edényre.*) József 
illatos ingéhez hasonlítja a Koránt.» Jóllehet a szó alakja is a szó-
tól ered. Józsefnek jóillata benne van az ingben. Egyiptomban ma-
radt hátra a szép József. Az illat Kanaanba érkezett el Jákobhoz. 
A Korán betűje és értelme olyan mint a te ruhád és lelked. 

A betűt ki lehet a nyelvvel mondani. A Korán lelkét csak a 
lélekkel lehet olvasni. A betűk olyanok mint a kagyló és a Korán 
meg mint az igazgyöngy. Nem hajlik a kagyló felé a szabad em-
ber szíve.**) 

Nagy élvezetet nyújt a Korán olvasása, de csak annak, ki azt 
igazán, felfogni megérteni tudja. «Hogy ízlelheted a Korán jóízű 
ételét? Ha csak a nyelvet érted, de nem fogod fel a lelki értelmét. 
Lépj he a test kapuján át a lélek szentélyébe. 

Legeltesd szemeid a Korán viruló kertjén. Hadd legyen a te 
lelki szemeid elé tárva a Szent irás által a mi volt, a mi van és a 
mi ezután lesz. Tudatja az veled a világ szárazát, nedvesét, belsejét, 
külsejét, egy szóval mindent, a mit a teremtő szó létre hozott és a 
törvényeket, melyeket ő tett olyanokká. 

Der biábűn-i ghaflet end hemeh 
Merg hemcsű sebán u khalk reineh 
Vender In bádijeh hevá u heván 
Ríg-i germ eszt hemcsű äb-i reván 

Hadikat 81—82. 1. 
*) Heszt kúrán csű äb-i szerd-i Furát 

Herf-i kúrán tű zerf-i ab sumer 
Ab mikhűr bezerf der meniger. 

U. ott. 
**) Gercsih naks-i szukhun bem ez szukhun eszt 

Bűi Jűszuf derűn pirahen eszt 
Bűd der Miszr mándeh Jűszuf khűb 
Bű be-Kan'aán reszid zi J 'akúb 
Herf-i kúrán zi ma'ni kúrán 
Hemesunán eszt kiz libász-i tű dsán 
Horf rá ber zebán tuván ránden 
Dsán-i kúrán bedsán tuván kli'ándon 
Szedef ämed hurűf u kúrán durr 
Neseved máil-i szedef dil-i burr 

Hadikat (Bombay 1859.), 82. 1. 
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Az Isten tulajdonságaira tanít az meg téged. Igazi történeteket 
mond el néked.*) 

Abű-Bekr-t dicsérve így polemizál a siitákkal Szenáji: «Meg-
újította ő az imádság és az adakozás kötelességét. Általa megerő-
síttetett a veszedelmekkel szemben a hit oszlopa. A hit erejével 
eltávolította ő a hit öltönyéből a kételyt és sok isten hivést (helye-
sebben társítást az isteni lényhez). 

Egy egész világ indult a hittagadás felé. Ő lett a hit megtar-
tója. Alakja és élete esnpa lélekből állt. Azért volt az elrejtve a 
közönséges emberek szemei elől. 

Az igaz hívő szeme látja az ő szépségét. Hogy láthatná a vak 
a szép arczot ? Dölyfösséggel, nagyzással teli lelked és csalfasággal 
teli eszed. Hogy mutathatnák egy A bú Bekr bájait neked? 

Hogy lennél te képes az ő jámborságát meglátni ezzel a te 
rövidlátó szemeddel? 

A hitből keletkezik az Abu Bekr-1 látó szem. Nem az eret-
nekség (v. siitaság) és a boszúvágyból ered az. Iszrafil trombitája 
a feltámadás főhelyére hívja majd őt. Hogy tudná őt méltányolni 
a si'ita? Oh te, ki nem tudod méltányolni Abu Bekr igaz voltát. 
Mit tudod te, hogy mi a csalás nélküli jámborság? 

Nem képes erre a siita. A mit ő igaznak vél, nem úgy van 
az. Te, a ki 'Ali és 'Ebbász embere vagy, tudatlanságod miatt nem 
érted a tényállást. 

Az, a ki ördög módra csak a testet nézi. Mindent magához 
hasonlónak lát az. Tudja is ő, miben áll a lélek fénye, ragyogása. 
Hogy tudná azt, hogy ki az igaz hívő ember ? Az, a ki egy lelket 

*) Kej csesi t'am lezzet-i kúrán 
Csűn zebán burdi u neburdí dsán 
Ez der-i ten bemenzer-i dsán ái 
Betamásái bágh-i kúrán ái 
Tá bedsán-i tü dsumleh binumájed 
Äncsih búd áncsih heszt u äncsih äjed 
Ter n khusk-i dsihán derűn u birűn 
Äncsih mevdsűd sud bekun fa jekűn 
Hukmháji kih gest ez ű mehkűm 
Hemeh gerded turá ez ú maTúm 
Bisinevaned turá szifát-i khudáí 
Gesteh piset beszidk kisszeh szerál. 

Hadikat 87. 1. 
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a rokonságáért szeret. Az magának 'Ali-nak a lelki kárát akarja. 
Tudatlanság és hivalkodásból boszút akar állni 'Ali kiöntött 
véréért.*) 

Ha nem volt is vak imádója MZí-nak, azért perzsa ember 
létére nagy tisztelettel szól a Kerbelá-i martyrokról. Az ismeretes 
arab mondás illustrálására, hogy egy jó nő többet ér ezer rossz 
férfinál (imrátun szálihatun khajrun min alfin radsulin szóin), egy 
buzgó moszlim nő példáját hozza fel, ki 'Ali és Mohammed család-
jából származott. «Volt Kúfa városában egy öreg asszony. Elaggott, 

*) Tázeh zű sud zekát u ferz-i szalavát 
Rukn-i iszlám sud maszún zi áfát 
Ber girift ű bekuvvet-i imán 
Sirk u sekkrá zi kiszvet-i imán 
Alemi keszed káfirí kerdeli 
Ű gzebuvet-pejáinberi kerdeh 
Szüret u sziretes hemeh dsán bűd 
Zän zi esesm-i 'evvám pinhán bűd 
Csesm-i mu'min dsemäl-i ú bined. 
Kűr kej csihreh-i nikú bined 
Dsán pur kibr u cakl p u r mekret 
Kej nemájed dsemál-i Bű Bekret 
Tű bedin csesm mukhteszer binis 
Csűn tuváni bididen ez dinis 
Csesm Bú Bekr-bin zi din khized 
Neh zi refz n heváji kin khized 
Szűr szadr-i kiámetes kh'áned 
Ráfizi kadr-i ű kudsá dáned 
Ej nedániszteh szidk Bű Bekri 
Tű esih dáni szeláh bi mekri 
Ráfizírá mehel-i an nebuved 
Väncsih u zenn bered csunán nebuved 
Tű csih merd-i All u 'Ebbászi 
Meszlehet ez dsahl nesinászi 
Ankih iblisz vár ten bined 
Hemeh rá hemesű kh'isten bined 
Ú csih dáned kih tábis-i dsán csiszt 
Csih sinászed kih merd-i imán kiszt 
Ankih dsán behri khándán kh'áhed 
Kej 'Alira bedsán ziján kh'áhed 
Ez berá-ji fuzúli u dsahli 
Báz dsűjed zi bughz khűn-i 'Ali 

Hadikat 122. 1. 
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gyönge és sokat tapasztalt. 'AH és Musztafa gyermekei közül való 
volt. Jó barát és segítő társ nélkül egyedül éldegélt. 

Néhány kis árva gyermeke volt neki. Megelégedett a Kerbelá-
ból jövö szellővel. Mindennap korán reggel kivitte ez az öreg asz-
szony gyermekeit a szabadba. Kijött a városból a gonoszok zsar-
noksága miatt vérrel teli szemmel. Megállott a Kerbelába vivő 
úton egy sóhajjal könnyített fájó szívén. Gyermekeinek mondotta, 
hogy siessetek és ezt a jó szelet szagoljátok. Mielőtt bemenne a 
városba, vegyétek ki részetek a vértanúság helyének szellőjéből. 
Minden orr által meg lesz fertőztetve ez a szél, a mint bejárja a 
várost. Fogjátok ti fel ezt a szelet, ne ereszszétek a gonoszok és az 
ellenség felé.» 

Én annak a nőnek vagyok a rabszolgája, ki a megpróbáltatás 
napján fölér száz férfival. Mivel ismeri Husszejn-nek jelességét, 
nem fél az ö ellenségeinek erőszakosságától.*) 

Jónak látja védelmezni magát Szenáji, hogy ő nem is siita, 

*) Bűd der sehr-i Kúfeli pír zeni 
Szál khúrdeli u zeíf u mumtehinl 
Búd ez evlád-i Musztafa u 'Ali 
Mumtehin mándeh bi hebib u veli 
Kúdeki csend zir deszt jetim 
Sud kán'i zi Kerbelá beh neszím 
Zál her rűz bámdád pegáh 
Kűdekánrá figendi ender ráli 
Ämedi ez miján-i sehr birűn 
Dideb ez zulm-i Zálimán pur khűn 
Ber reh-i Kerbelá biisztádi 
Ber kesidi zi derd-i dil bádí 
Gofti etfálrá hemi pűjld 
Vin nikű bádrá berni bűjid 
Pister zänkih der seved der sehr 
Berguzid ez neszim-i meshed belir 
Seved ez her dimághi alűdeli 
Bád csűn gest sehr pejműdeli 
Hezz ez in bád dsumleli ber dárid 
Szűji nä ehl u kheszem meguz&rid 
Men gkulam-i zeni kill ez szod merd 
Biguzered rüz-i nár u berdáberd 
Kadr-i mir Husszejn csű bisinászed 
Ez dsefáhűji kheszem nehirászed. 

Hadikat 150. 1. 
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azért nem barátja ő Jezld-nek és 'Alt családja többi ellenségeinek. 
«A ki rú t dologhoz beleegyezését adja. Mi az előtt a paradicsom, 
mi a pokol ? Kineveti azt az okos ember. A ki maga számára jó-
nak tartja a poklot. Balgán eladja a világért a mennyei üdvösségét. 
Nem tesz jót, hanem rosszra törekszik. Botorúl Husszejn megöle-
tésbe belenyugszik, ki pedig a mindenséggel (az emberek és a dsin-
nekkel) felérő értékű (az eredeti súlyról szól) volt. 

Az, a ki ilyen, hogy lehetne az az igaz hívőknek az anyai 
nagybátya fia! 

Én nékem semmi közöm ehhez a nagybácsinak fiához. Hisz 
még az atyára is neheztelek. Azután te azt mondod, Jezid nem 
Emir. 'Anar 'Asz a piszkos jellemű nem szent aggastyán. 

Az, a kinek öreg mestere 'Amr 'Asz vagy a fejedelme az ocs-
mány Jezéd a büntetés és az átokra érdemes az. Bossz úton járó 
gonosztevő rossz hitű az. Legyen a teremtő igazságos Isten átka 
azon, a ki róla jól emlékezik meg. Nem vagyok én Samr és Jezld 
barátja, távol vagyok én attól a kompániától. 

Százezer magaratalással tartozik állandóan Szenáji Husszejn 
Emir lelkének.2) 

*) Her kih rázi seved bekerdeh-i zist 
Nezd-i änkesz csili dúzekh csili biliist 
Mord 'ákil ber änkeszi khended 
Kiz pej kh'is nár biposzended 
Din bedunja bekhireh bifirúsed 
Nekuned nik u der bedi kűsed 
Khireh rázi seved bekhűn-i Husszejn 
Kih fezűn búd vaka'es ez szeklejn 
Ánkilirá in khabigz hál bűd 
Mu' minánrá kej ibn-i khál bűd. 
Men ezln ibn-i khál bizárem 
Kiz pider niz dil azárom. 
Pesz tű gűí Jezid mir niszt 
'Amr 'Ász pelid pir niszt 
Ankihrá 'Amr 'Asz básed pir 
Já Jezid pelíd básed mir 
Musztehakk-i 'azáb u nefrin eszt 
Bedreh u bed fe'ál u bed dineszt 
La'net i dádger ber änkesz bád 
Kib mer ürá kuned beh niki jád 
Men ním dűszt dárl Samr u Jezid 
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Mind a két orthodox jogi iskola alapítójának dicsőítését bele 
foglalta a Hadlkat keretébe Szenáji. 

Egyformán egekig magasztalja Abii Hanlfat1) és Só fit.') 
«Mikor a hit elvesztette azokat a derék férfiakat (valószínűleg 
Mohainmed társaira czéloz). Zavarba jöttek akkor a bitre nézve az 
emberek. 

Mind kibékítette őket az iszlámmal iVo'/nawt-nak vélemény-
adása. Annak a tudás ege napjának a bit teli holdjának Bű Hanífa 
Kúfi-nak. A világ üdvére mindenkinek a lelkébe oltotta a törvény 
velejét. A kék égbolt alatt ő volt főérve igaz bizonysága az isteni 
szeretetnek. 

Olyan okos volt a szive mint a bölcsesség feje. Mint a végzet 
szíve, olyan éber volt a teste. 

0 volt a hit imámjainak az elöljárója. Tudomány, kegyesség 
és bőkezűség voltak tulajdonságai.3) 

Hasonló fellengzö dicséretekkel halmozza el Sáfit. «Mikor 
kialudt a próféta hitének a lámpája. A tudomány a kutatás kíván-
ságának a holdja mutatta akkor az arczát. 

Z'án kabileh menőm be'ahd ba'id 
Ez Szénái bedsán-i mir Husszejn 
Szed hezárán szenászt dá'iin dejn. 

Hadikat 150—1. 1. 
') Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litt. (Weimar 1897.), 

I. 169. 1. 
2) U. ott 178. 1. 
8) Din csft biguzest ez dseván merdán 

Khalk der din sudend szergerdán 
Hemoh-rá báz rá-ji No'inäm 
Ästi dádeh bá muszulmánl 
Aftáb-i szipihr ma'rúfi 
Bedr-i din Bű Hanífa Küfi 
Hemeh-rá ez pej szeláh-i dsibán 
Moghz i szunnet nihád onder dsán 
Bűd der zir-i gunbed-i azrak 
Hndset i szidk der mehobbet-i liakk 
Dil-i ű csun szer-i kkired husjár 
Ten-i ű csű dil-i kata bidár 
Pisvá-ji eímeb-i din bűd 
'Ilm u liilm u szekliás 5'in bűd. 

Hadikat 151. 1. 
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A hittudományból adott leczkét az üdvözülésre a szent tör-
vény díszhelyének birtokosa Mohammed Idrisz. 

A biztos tudás világosságának a kutatói számára önmagát 
tette vakf-á (kegyes alapítványnyá) a hit kapujánál. Semmit sem 
tett ő eszével a maga hasznára. Önnön magát játszotta ő el az 
isteni törvény útján. Musztafa mondását lelkével hallotta ő. Azért 
tudta ö bizonyítani a szent törvény igazságát. 

Az ö, ki mint a világ teremtője erőt vett a hit ellenségein. 
Imám volt ő a hit ú t ján . Mert őt illette az önálló imámság. 

Szándéka a hitre fényt hozni és az Úr trónjáig emelkedő. 
Bölcsessége lázadás égető tevékenységre indító.*) 

Az istenfélelem a legfőbb erény és az önzés a legtöbb bűn 
forrása, mondja Szenáji. 

'Abdullah Ilabúha (helyesebben Rawiiha) történetével illusz-
trálja a jámborságra való törekvést. «'Abdullab Rabáha a próféta 
barátja. Kit befogadott az Úr követe. Mohammed-del társalgott ő 
és soha mellőle el nem távozott. 

Egyidőben azt a tudósítást hozta Gábor arkangyal a kiválasz-
tott prófétának. Hogy a te néped mind kivétel nélkül a Gehenna 
tüzébe fog jutni. 

Mind a tűzre vetik, legyen az jó, legyen az gonosz ember, 
akár tetszik, akár nem tetszik az neked. Mikor meghallotta ezt a 
hirt 'Abdullah, haza ment és vérkönnyeket hullajtva bezárkozott a 
lakásába. Menj ki, mondta neki a felesége, arasd le, a mit vetettél. 

Hiba, ha a házban tartózkodik a férfi. Dolog és foglalkozás 
az ő kötelessége.»**) 

*) Csü firű sud csirágh-i din-i nebi 
Búi bineműd máh-i metldbl 
Dersz-i din szakht ez pej takdisz 
Szadr-i szunnet Mohammed Idrisz 
Ez pej tdlibán-i nűr-i jakln 
Kh'isten vakf kerdeh ber der-i din 
Ber kh'od ez 'akl-i kh ' is hlcs neszákht 
Der reh-i ser' khisten der bákbt 
Musztafal gut'teh u senid bedsAn 
Z'än neműd beser' i ű burhán stb. 

Hadikat (Bombay 1859.), 153. 
**) 'Abdullah Bebáheh jár-i reszűl 

Kerdeh bűdl űra reszűl kebűl 
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'Abdullah gyötrelmének, mely meglehetős színtelenül van raj-
zolva, egy másik kinyilatkoztatás vet véget, mely menekvést igér a 
pokol tüzéből az istenfélőknek. 

Hogy az istenfélés minden erény alapja, azt Mózesnek pár-
beszédével, melyet az az istenséggel folytatott, bizonyítja Szenáji. 
«Imádság közben így szólt az Istenhez Mózes: Oh teremtőm, oh 
én Uram, minden általad teremtett között melyik a legkisebb erény? 

Az én erkölcseim közt nincs jobb, oh Mózes, az istenfélésnél. 
Minden engedelmesség kezdete az istenfélelem. Az istenfélő a pa-
radicsom ura.*) 

Meglehetős prózai hasonlattal az önzőket a hagymához ha-
sonlítja. «Olyan szép veres az arczuk mint a veres hagyma és a 
rúbint. De ha jobban megnézed, csupa héjból állnak ők. 

Rétegesek és sokruhájúk mint a veres hagyma. De olyan 
büdösek, rossz szaguk mint foghagyma. Mind vesztegetésből élnek 
és vesztegetnek. Ugy görnyednek a teher alatt mint a szamár. 

Az árvák és az özvegyek pénze égeti folyton a belsejöket.**) 

Ber szeid-i hukűk szuhbet dást 
Jekzemán khidmetes fini neguzást 
Anzemání ki Dsabril Amin 
Ajet icvurd ber reszúl guzín 
Kih buved ummet-i turä nácaár 
Ber dseliennem beh dsumleh rák guzár 
Nik u bed äverend ber ütis 
Kh'áh khoa dil nisin kh'áh náklios stb. 

Hadikat 164. 1. 
*) Der munadaát bá khudá Musza 

Guft já kerdigár u já maűla 
Ez her ancsih äfridi ez leftn 
Caiszt kemter ez khulkhá der keftn 
Guft kiz kliulkháji men Műsza 
Niazt bihter be'álem ez takva 
Szer-i her tá'et-i jakin takvaazt 
Mutteki sáh-i daennet ul mavaszt 

Hadikat 165. 1. 

*) Bűiaán csűn pijáz u la'l niküszt 
Csűn nikú binigeri bűd liemeh püszt 
Csűn pijáz ez libász tú ber tű 
Lik csűn azir gendeh u bedbű 
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Saját hibáját is másnak tudja be a balga, ezt Szenáji a tükröt 
találó néger történetével teszi szemléllietőbbé. Egj7 tükröt talált 
az úton a néger. Megnézte benne a saját orczáját. Pisze orrot és 
rút arczot látott. Tüzszemet és szén orczákat. 

Mivelhogy nem rejtette el előle a hibáját a tükör. Eöldhöz 
vágta azt és ily szókra fakadt: A ki ennek a csúnya dolognak a 
gazdája volt, rút volta miatt dobta ki azt az útra. Ha olyan szép 
lett volna a tükör, mint a milyen én vagyok, hogy beverhetett volna 
itt az út porában ? 

Rútságától ered az ő megvetett volta. Feketesége miatt van 
ő megalázva. Ilyen a tudatlan a tudóssal szemben. Ez neked szép, 
ilyen a te vakságod. Mit sem használ itt a bölcsesség. Az ilyenek-
kel együtt élésnél jobb a halál is.*) 

A hajón utazó példájával magyarázza, hogy a világi ember 
liamis színben látja helyzetét. «Olyan vagy te mint a hajón lévő 
ember. Azért hibás, rút a te cselekedeted hónapon és éven át. 

Mert az, a ki a hajóban és a tengeren van. Mint a vaknak 
hibás annak a látása. Úgy tetszik neki elég téves felfogással, hogy 

Hemeh risvet khúr end u ká'ideh klier 
Zir bár end kh 'ár bem csűn klier 
Ez jetimán u bivegán dinár 
Kerdeh dúlni butűnsán pur nár 

U. ott 165. 1. 
*) Jäft áineh zengi der ráh 

Ender ű kerd rű-ji kh'is nigáli 
Bini pekhes did u rűi zist 
Csesmi ez útis u rukhi zángist 
Csűn berű Vibes áineh neh niliuft 
Ber zemines zed ánzemán u biguft 
Kánkih ín zistrá kliudávend eszt 
Behr-i zistis ber reh efgend eszt 
Ger cseh men pur nigár bűdi ín 
Kej der in ráh bűdi ín 
Bikeszl ű zi zist khü-ji űszt 
Zill-i ü ez szijáh rűji űszt 
In csenín dsáhil! szű-ji dáná 
ínot ra'ná inet ná biná 
Niszt in dsá csű mer khiredrá borg 
Merg bih bá csenin herífán merg 

Hadikat (Bombay 1859.), 166. 1. 
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ö áll és a tengerpart van mozgásban. Nem tudja az, hogy ő maga 
megy és veszteg egy helyben marad a part. Ilyenféle a világot ked-
velő ember, olyan gyönge tudatlan az mint a gyermek. Éjjel-nappal 
folytonos csevegés bolondít téged. De azért ma sincs róla tudomá-
sod. Ne hallgass többet jó, rossz beszédre. Hanem a mit hallottál, 
az szerint cselekedj. Oh te, kinek kegyes adakozásából még álmá-
ban sem látta jó legelőjét szamaradnak Jézus szamara. 

A tudomány képzeletéből ered gőgös mivoltod. Dölyfösséged 
és bámulatod az okai haragod és elégedettségednek, önteltségednek. 

Tudományod van, de nem használod, tudd meg, hogy szamár 
vagy. Drágaság terhet hordasz, de szalmát eszel. 

Tudásod van, de hol a munkásságod ? Van handsárod, de 
hol van a hadsor szétverés ? 

Azért nem ismered önmagadat. Mert csak arra gondolsz, hogy 
ez ez a vallású az meg amaz. Te nagy garral kimondod, hogy ez az 
egyén istentagadó pogány, az másik meg bitetlen. Tekints uram 
önmagadra (szó szerint a saját gallérodba), vájjon megvan-e még a 
hited? Saját magadért fájjon a fejed, ne törődj másokkal. Saját 
magadat tedd az előtérbe. Miért kell neked ilyen sötétséget tűrnöd» 
ba világos, hogy meg kell egyszer halni. 

Tettekkel lesz hasznos a tudomány. A cselekedet nélküli tu-
dás csak békó lesz a lábon. Van tudományod neked, de csak ha-
szon és uzsorára. Van erős kívánságod, de csak romlottság és há-
zasságtörésre. 

Az igazi istenes ember tudománya a lélekben van. A külső 
az Istentől távollevő-é csak a nyelven.*) 

*) Megzelet hemesű merd der kestiszt 
Zän turá f i i szál u mell zistíszt 
Ankih der kesti eszt u der derjd 
Nezeres kezs buved osú ná bind 
Zann esunán äjedes behlreh csunán 
Szákin ú íszt u száliileszt revän 
Mi nedáned kih űszt der reiten 
Szdhil aszúdeh eszt ez äsuften 
Merd dnnja pereszt ez änszdn eszt 
Hemesű kűdek z'eif u nádánoszt 
Tű begoftár gharreh seb u rűz 
Lik ma' lűm-i tű negest imrúz 
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Sorra veszi a lelki tulajdonságokat, a bűnöket és az érzékeket 
Szenáji. Az észt például így magasztalja: «Minden, a mi jó és 
rossz van az ég alatt. Mindannyian a bölcsesség termésének a 
kalászszedői. Mikor az az örökkévalóság udvarából leszállott. 0 ál-
tala érvényesült a tudomány és a gyakorlat. Úgy a kezében van 
neki az ügyek kulcsa. Mint a hogy az ő létezéséhez van kötve a 
cselekvés útja. 

A jónak ő az alapanyaga élesztője és a gonosznak az árnyéka, 
Ő az oka annak, a mi volt, a mi van és a mi lehet.*) 

Bis mesinev zi nik u bed goftár 
Äncsih bisenldeli-i bekár der är 
Ej nedideh zi rahmet u ferr-i tű 
Kher-i 'Isza bekh' áb dseser-i kher-i tű 
Gharr-i cilm eszt neklivet-i bűdijet. 
Kibr u 'edseb eszt khesm u khosnűdijet 
Tlm dárl 'emel neh dánk kherl 
Bár-i gűher her! u káh khúrl 
Dániset heszt kár beszten kft 
Khendseret heszt széf sikeszten kú 
Gú-ji ez búi kh'od nejábi ez án 
Kin fulán mez hebeszt van behemán 
Kin fulán mulliid an fulán káfir 
Der niger khodsa der giribánet 
Tá bedsá mándeh eszt imánet 
Gham-i kh'od khűr ez digerán mendis 
Tű ber-i khisten binih der pis 
ínhemeh zulmetet csih bájed burd 
Ger jakini kih ml bibájed murd 
'Dm bá kár szűdmend buved 
'Ilm bikár páj-bend buved. 
'Ilm dári veli beszüd u ribá 
Múl'ei lik ber feszád u ziná 
'Ilm-i mukhlisz derűn dsán básed 
'Ilm-i dűrl ber zebán básed. Hadikat 167. 1. 

*) Her csih der zir-i cserkh nik u bedend 
Khoseh cslnán khermen-i khired ond 
Csűn der ämed zi bárgáh-i ezel 
Sud bedű rászt kár 'ilm u 'emel 
Hem kilid-i uműr der desztes 
Hem reh-emr beszteli der hesztes 
Májeh i nik u szájeh-i bod űszt 
Szebeb-i búd u heszt u básed úszt 

Hadikat 169. 1. 
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Az ész igazán a legfőbb lény árnyéka. «Az ész egy hatalmas 
jóságos király. Az, a kit Isten árnyékának hívnak, ő az. Az árnyék 
ismeretségben van lényegével. Hogy válhatna el lényegétől az 
árnyék. 

Más mint szolga, hogy lehetne az árnyék ? Hogyan lehetne 
szabad akarata az árnyéknak ? A világész a mindenség alatt van. 
Ö a parancs közvetítője. 

Mivel az ész a parancs előmondója, azért rokon a szava a 
Koránéval. Kegyes bőkezűségének tisztasága olyan mint a lélek 
nyugalma. Jelessége a hűségben Noé bárkájának biztonságával 
egyenlő. Minden, a mi nem attól az udvartól (Istent érti) jövő pa-
rancsolat. Az mind te nálad van s nincs az ellen semmi kifogás. 
Felülmúlja az ész a képzelet, az érzés és az okoskodást. Magasab-
ban áll az a csillagot ismerő égboltnál. A világész gyorsan meg-
szabadít téged az ördög, tűz és a füsttől. Az ész, tudd meg azt jól, 
gát közted és a pokol közt. 

Nem olyan az mint a daganat felpuffadása (sic). Az ügyekben 
ö a lélek igazgatója. A birodalmakban ő az Isten kormányzója, 
minisztere.*) 

'Aki szultán kádir khos khűszt 
Ankih szájeli-i khudái gújend űszt 
Szájeh bá zát ásná básed 
Szájeh ez zát kej dsudá básed 
Szájeb dsuz bendeh vár kej básed 
Szájeh-rá ikhtijár kej básed 
'Akl-i kuli takbteh zir-i kuli dáred 
Her kudsá emir emir kul dáred 
'Aki tá pisgűi fermáneszt 
Szukhunes bem karin-i kúrán eszt 
Felz-i ű der szefá szekíneh-i ruh 
Fazl-i ű der vefá szefineh-i Nüh 
Hercsih zän bárgáh fermán niszt 
Änhemeh derűszt derrnán niszt 
'Aki berter zi vehin u hissz u kijász 
Berter eszt ez felek szitáreh sinász 
'Akl-i kuli mer turá reháned zűd 
Ez karini div ätis u dűd 
'Aki rá háíl-i dseliíin sinász 
Nebuved homcsű ferbihi emász 
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Az emberi testet egy városhoz hasonlítja, melynek királya a 
szív. Olyanok az egyes tagok mint a város és a benne lakó mester-
emberek. Az ész ott a miniszter és a szív a király. A harag a rendőr-
főnök, a vágy az intéző. 

Az egyik zsarnok, a másik tudatlan. Ha az intéző valami 
törvényen túlteszi magát, a bölcseség akkor őt a rendőrfőnöknek 
adja át. Ha valami rosszban töri a fejét a rendőrfőnök, akkor ez a 
megbízott hivatalnok elcsapja őt. Ha a szultán lélek igazságos, 
akkor a test, lélek és az észig minden igazságos lesz.*) 

A hívőnek választani kell a földi világ és a túlvilág között, 
mert a kettő egymást kizárja, mondja Szenáji. «A ki Istenétől az 
anyagi világot kérte. Annak nincs többé mit keresnie a túlvilágon. 

A kettő nem fér össze, mondj le te az egyikről. Tégy le erről 
a pompás palotáról. Nincs értéke a csalfa világnak. A kutyáknak 
való dög a világ. De a ki a túlvilágot kérte a teremtőtől. Igazságos, 
ha mind oda adjuk neki. Mert a jókat illeti az áldozat. Azért az 
egész túlvilág a jámborok tulajdona (szó szerint a törvényesen 
szerzett eledelevőké). Es a ki igényt tart a mi barátságunkra (az 
Isten iránti rajongó mysztikus szerelmet érti). Megsemmisítem én 
annak a lelkét és a testét (a szufi tan alapdogmájára, a hívőnek az 
isteni lénybe való beolvadására czéloz). Ha csak egy pillantást vet 
is az mások felé. Elevenen fölakasztom én azt az akasztófára. Tu-
dod-e te, miért van ez a szenvedés és kín ? Mert féltékenyebb mi 
nálunk az Isten.**) 

Der meszálih mudebbir-i dsán űszt 
Der memállk debir-i Jezdán űszt. 

Hadikat (Bombay 1859.), 170—1. 1. 
*) Heszt 'ezá csű sehr u plseh verán 

'Aki desztűr u dil derű szultán 
Khasm sahneh eszt u arezű 'ámil 
ín jeki zálím an diger dsáhil. 
'Ámil ár hics sart biguzáred 
Khired űrá besahneh biszip&red 
Sukneh ger hlcs gűn szigáled bed 
ín müvekkel űrá birűn áred 
Nefsz-i szultán eger buved 'ádil 
Tá ten u 'aki u dsán seved 'ádil. 

Hadikat 178. 1. 
**) Her kih dsuszt ez khudá-ji kh'od dunja 

Marhaban laka nebásedes 'ukbá 
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Hogy a földi életbeni jólét a más világom szenvedést vonja 
maga után, így fejtegeti Szenáji. «Bahliil*)-nak mondotta egy okos 
ember: Egy téli prémes kabátot adok neked, akarod-e? így szó-
lott: akarok reá két száz botütést. Miért vágysz te a botozásra, 
kérdé amaz ? Mert ebben a mulandóság házában senki fáradtság 
nélkül még nem talált nyugalmat. A besúgás, az árulkodás szelleme 
a titka ennek a czellának. A világész a titok kincsesháza. Minek 
veszed annak a kezéből az erőt adót. A ki téged a mulandóság 
leezkéjére tanít. Nem érdemli meg ez a világ a lelket attól, a ki 
szívével egygyé lett.**) 

Mert nem olyan ez a mélység mint a tenger. Melynek száj-
padlás csupa méreg, szíve pedig teli gyöngygyei.» Mondja ugyan-

Hor du nebuved behem jeki biguzár 
Zin szerá-ji nefiaz deszt bidár 
Heszt bi kadr dunjá gheddár 

* Mer szegánrászt dunja murdár 
Vänkih ez kerdigár 'ukba kh'ászt 
Oer mer űrá dihim dsumleh revászt 
Z änkih kustár khűbkáránrászt 
Dsumleh 'ukbá helál kh'áránrászt 
Vänkih da'vi dűszt i má kerd 
Ez ten u dsán-i ű ber ärem gerd 
Hies eger binigored szű-ji eglijár 
Zindeh űrá ber ävorem ber dár 
Dáni ez behr-i esiszt rends u 'aná 
Zánkih allah aghjár minná. 

Hadikat 193. 1. 
*) Beale: An Oriental Biographical dictionary (London 1894.), 97. 1. 

**) Guft Bahlfil rá jeki dahi 
Dsebeli-i berd bakhsemet kh 'áhi 
Goft kh'áhem duviszt csűb berű 
Csűbet csih árez üszt bigű 
Guft zirá kiz in szerá-ji szipends 
Hics ráhet nejáft kesz bi rends 
Báz-i in kelbeh nefsz-i ghamázeszt 
'Akl-i kuli gends kháneh-i rázeszt 
Csih szitáni ez deszt-i ánkesz kuvvet 
Kih kuned dersz 1 'ilm mát jeműt 
Kej szezá-ji dsihán dsán básed 
Her geh bárűji-dil jegán básed 

Hadikat 194. 1. 
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abban a versben. Az az ember, ki restelli magát a föld és a víztől. 
Tűzként felszáll az a levegőbe. 

Azért mivel a lélekben a nehézkesség a földből, a nedvesség 
meg a vízből ered. Ne üldögélj együtt a játékosok és a rágalmazó 
bemondókkal. Mert úgy levetkőztetnek téged meztelenre mint a 
veres hagymát. 

Olyan vagy te ebben a gonosztevők világában mint a titok az 
árulkodók kezében.1) 

Az uzsoráskodást így ostorozza Szenáji, ki keleti ember létére 
a jószívű adakozást tartotta a legfőbb erénynek. Ds'afar Szadiké-
hoz így szólt egyszer egy ármányos romlottéletü uzsorára adó: Hogy 
mi a czélja az uzsora eltiltásának. 

Ds'afar így szólt: azért tilos, mer t az a bőkezűség megszün-
tetője. Azért rosszabb az uzsorás a borivónál.3) 

A pórias durvaságú hasonlatokat nem veti meg Szenáji, ki 
mint nagy utóda Rumi a nevetséges felismerésére alig birt érzékkel, 
így arra, hogy az oktalan ember saját bajának az okozója, az egy-
szeri vak ember példáját hozza fel. «Hallottad-e te, hogy volt egy-
szer egy vak ember. Emberi alakú, de barom butaságú. Egy napon 
elment a fürdőbe. Egyesegyedül mai-adt ott. Hegyes tűt vett a 
kezébe és neki esett vele az altestének (az eredetiben testiculus-ról 

') Hemcsű derjá niszt in dsáliur 
Gám pur zeliir u dil sudeh pur dur 
Merd kiz khák u ab dáred 'ár 
Behevá ber nisined átis vár 
Zänkih der dsán bevásziteh-i eszbáb 
Zufti ez khák ruszt u teri ez áb 
Kern nisin bá mukámir u gliemáz 
Kih berehnet kunend hemcsű pijáz 
Kih tű ender dsihán-i bed százán 
Hemcsű rázi bedeszt-i ghamázán 

Hadikat 194. 1. 
2) Dsa'far Szádik a síiták hatodik imámja, BZÜI. 702, megh. 765. 
3) Guft rűzi be Dsa'far Szádik 

Heileh dsűi ribádihí fászik 
Kiz herámi ribá csih mekszűdoszt 
Guft zirá kih mán' i dsudeszt 
Zän ribádih better zi mejkháreszt 
Kin muruvvet ber án szekhá arászt. 

Hadikat 195. 1. 
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van szó). Belenyomta abba a tüt az az annyira vak ügyefogyott 
balga. 

E közben folyton így fohászkodott: Oh te kegyelmes meg-
bocsátó Úristen, kín és baj gyötör engemet. Ments meg engem 
ettől a szenvedés és fájdalomtól! 

Nem tudom tovább elviselni ezt a csapást. Az éles tü és 
gyenge testrészem. Szabadíts meg kegyesen mihamar e bajtól! 

Oda tekintett egy valaki s észrevette azt a bolond vak embert, 
így szólt: Oh te bolond ilyen és olyan.*) Oh te, ki éven és 

hónapon át a tudatlansággal táplálkozol. Dobd el a tűt a kezedből 
és meg vagy mentve. Mert szived és lelked ezzel a tudatlanságod-
dal gyötrőd. Ép így panaszkodsz te a világra. 

Mert ilyen vak szívtivé tett az önimádásod. Mondd ki a világ-
róli lemondást, hogy megszabadulj.**) 

A tudományt, a próféta ismert mondására hivatkozva, hogy 
keressétek a tudományt, ha Khinában van is, így magasztalja Sze-
náji : A tudomány az Isten felé visz téged. Nem az érzékiség a 

*) kaza kaza ilyen-olyan a csúí'nevek helyett használt kifejezés. 
**) An senidí kill búd inerdi kűr 

Ademi szüret befil Bzutúr 
Reft rúzi beszű-ji germábeh 
Mánd tenliá derűn germábeh 
Szuzeni tíz dergirifteli becseng 
Kerd zi kbájeliá-ji kb'ís álieng 
Szűzen ender khelid der khájeli 
Ancsunán kűr dselof bi májeh 
Her zemání gufti ej kbudáí ghafűr 
Hesztem ender 'aná u gliam rondsűr 
Mer merá zin 'aná u gliam fereds ár 
Der csenin mihnetem némán d kerrár 
Szűzen tíz u kh&jeb názuk 
Birekánem be fazl-i kh'ís szebuk 
Kerd merdí der án mijáneli nigáh 
Guftes ej eblehí kaza u kaza 
Ej turá szál u mák dsahl ghiza 
Szűzen ez deszt bifigeni reszti 
Kih ez in dsahl dsán u dil kkeszti 
Tű zi dunja hemán csunán náli 
Káncsunán kűr dil zi mukhtáli 
Terk-i dunja bigűi tá birehl 

Hadikat 199. L 
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vagyon éB a rang felé terel. A kegyesség, jámborság nélküli tudás 
olyan mint az utcza pora. A jósággal párosult tudomány becsületet 
szerez. 

A gyümölcstelen ág nehézzé, önteltté teszi a szívet. A tudomány-
talan lélek meghalasztja a testet. Állást és hasznot keres a tudomány-
nyal a balga. A jövö díját gyorsan még itt felveszi. A tudatlan 
ember a szenvedésnek a barátja. Nagy lánczokkal van az leigázva. 
Mind tévelygő äZj cl kinek nincsen tudománya. Rövid annak a 
keze s nem éri el vele az üdvösséget. 

Az édenbe ád útat az embernek a tudomány. A tudatlanság 
a gehennának szolgáltatja ki az embert. A gyönyör és boldogság 
kalauza a tudomány. Boldog az, a kinek van tudománya. 

Olyanok mint a világ, a tudomány emberei és a tudósok. 
Keblök olyan mint az égbolt, jeles mondásaik mint a csillagok.*) 

Igen találó mesével teszi szemlélhetöbbé azt, hogy nem jó a 
hívőnek sokat összefecsegni az istenség tulajdonságairól. «A kor-
bölcs öregétől Dsuneid-töl kérdezte Siblí**) igen helyesen. Mondván: 
Oh te szent öreg, ismertess meg engem most minden tudomány 
természetes alapelvével. 

*) H m szú-ji der-i allah bered 
Neh szű-ji nefsz u mái u dsáli bered 
'Ilm bi hilm khák-i kűí búd 
'Ilm bá bilm ab rűl bűd 
Dsán bl 'ilm ten bimiráned 
Sákh bl bár dil bigiráned 
Dsábil ez 'ilm dsáh dsűjed u szűd 
Muzd-i ádsel ba'ádsil äred zűd. 
Merd bl 'ilm alif-i derd bűd 
Der zendsir-i buzurg khurd bűd 
Her kirá 'ilm nlszt gumráheszt 
Deszt-i ű zán szerál kűtáh eszt 
Merd-rá 'ilm reh dihed beb n'aim. 
Merd-rá dsahl der dihed beb dselxím 
'Hm básed delil ni'met u náz 
Khunuk anrá kih 'ilm sud demszáz 
Bűzgárend ehl-i 'ilm u huner 
Szlneh sán cserkh u nukteh sán ákhter. 

Hadikat 200. 1. 
**) Dsuneid egyik tanítványa Abu Bekr es-Siblí, megh. 946. Brockel-

mann: Geschichte der arabischen Litteratur (Weimar 1897.), 199. 1. 
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Hogy megtudhassam én, melyik a túlvilágra vezető ösvény s 
melyik az emberek közül ennek az útnak az embere. Hamar végy 
elő egy tollat. 

Hadd mondjam meg neked az arra az útra lépés titkát. Siblí 
tollat fogott akkor a kezébe s mind fölírta egytől egyig, a mit az 
mondott. 

Azt mondta csak: írd le ezzel a tollal, hogy Isten. Mikor ezt 
papírra tette Sibli, nem mondott aztán Dsuneíd többet. 

Mi más még, kérdé; nincs semmi hátra, feleié az. Nincs 
egyéb, mint a mire én megtanítottalak. Ez a szó alatt vannak az 
összes tudományok. Egynek alakja ez látszólag, de minden csak ez. 
Tudd meg, hogy ennél nem egyéb mind a két világ tudománya. 

Halld meg, mi a külömbség a daganat és a kövérség között 
(ez a hasonlat már egyszer előfordult). 

Jegyezd te meg ezt és fuss el az ostoba fecsegéstől. Minden 
ebben (t. i. Istenben) van összpontosulva, azoktól a másoktól óvakodj. 

Azok a helyes úton járók, kiknek van szemök, a vezető hátára 
szegezik tekintetöket.*) 

*) Sibli ez pir-i rűzgár Dsuneid 
Kerd nikű sz'uáli ez pej szeld 
G-uft pirá niliád-i dsumleli-i 'ulúm 
Mer merá kun der in zemán ma'lűni 
Tá bidánein kih ráh-i 'ukbá csiszt 
Merd-i in ráh ez in khaláik kiszt 
Bergir khodsa zűd kelem 
Tá bigűjem turá zi szirr-i kedem 
Sibli ender zemán kelem ber dást 
Väncsih ú guft jekjek binigást 
Guft binevisz ez in kelem alláh 
Csű nebist in hedisz sud kútáli 
Guft díger csih guft nlszt dsuz in 
Kh'od liemin eszt kerdemet talkin 
Tlmhá-i dsumleh zir in kelimeh eszt 
Heszt szűret-i jeki vélik hemeh eszt 
'Ilm-i her dű dsihán dsuz in mesinász 
Bisinev fark-i ferbihl zi emász 
In biddn u zi kii n kál guriz 
Dsumleh ineszt zän diger perhíz 
Behver&ni kih csesm-i szer dárend 
Dideli ber pust-i ráhber dárend 

Hadikat (Bombay 1859.), 200. 1. 
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Az egyszeri siitát ütlegelő ember példáját hozza fel annak 
bizonyítására, hogy az egyiigyü vakon követi mások példáját. «Egy 
Biitát boszútól égve vertek a hitbuzgó emberek. Egy arra járó gyor-
san oda sietett és jobban elpüfölte őt mint az a tömeg. 

Mondtam neki, hogy ha azok megverték is őt hitetlensége és 
eretnek voltáért. Te, kinek üllökeménységü a szíve, miért verted 
őt meg újra és láttad el kétszázszor jobban ütleggel, te, ki mit sem 
tudsz a dologról? 

Mit vétett ő, mi a hibája? Az így válaszolt: tudd meg jól, 
nékem nincs tudomásom arról, hogy miben áll a bűne, de láttam, 
hogy verték őt a szunniták s én példájokat követve, jutalom remé-
nyében páholtam őt el. Tanultál te tudományt, de nem lettél tudós, 
a tudatlanság százezerszer jobb ennél a tudásnál. Olyan az, a kinek 
nincs kész teljes tudománya, mint a borostyánkő és a szalmaszál 
a borostyánkő magához vonzza, a keletiek hite szerint, a szalmát 
innen a kehrubá a. m. szalmarabló elnevezése). 

E magasztos nemes világ a tudomány világa. Nem csupa 
vonás és betűből áll az a birodalom. Nagy terjedelmű a tudás 
világa. Szerencsés az, a ki úr lett abban. Mivel meghalasztja a 
szívedet a tudatlanság. Kinevezhetne téged akkor jogosan ember-
nek ! Tanulj tudományt, ha van benned egy szemernyi emberies-
ség. Hisz a tudás tette a király bizalmasává a kutyát! 

Én többre becsülöm a tudós kutyát a tudatlan embernél. Ha 
nem alázza meg magát szamár módra. Sokkal többet ér a szamár 
«crepitus ventris»-e a szamárember szakállánál. 

A tudomány a lélek virágos kertjének a teteje. 0 az emberi 
érzés és ész lajtorjája.*) 

*) Ráflzi-rá 'eváni der tef-i kin 
Mízedend ez pej hamijet-i dili 
Jeki ez religuzer der ämed zúd 
Bis ez an zed kill än guruh zedeh büd. 
Guftem är mizedend isänes 
Behr-i eskál-i kufr u irnanes 
Tű csirá bári ej bedil szindán 
Bikheber küfti dű szed csendán 
Dsurm-i ű csíszt guft bisinev nik 
Men zi dsurmes kheber nedárem lik 
Szunnijän mizcdend u men bedenies 
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Mint a tevét a mehár a tevezabla által okozott fájdalom, úgy 
az embert a szerelmi bű tereli az isteni lénynyeli egyesülés útjára. 
«A tevétől kérdezte egy sötétben tévelygő lelkű ember, mikor azt 
olyan leigázottnak látta: Ilyen erős, nagy testű létedre miért enge-
delmeskedsz te egy gyermeknek ? 

Elég hatalmas, magas a te alakod ugyan, minek vagy te a 
gyerköczöknek a szófogadó szolgája? 

Ilyen szóval felelt neki a teve: Oh ember, a fájdalom rab-
szolgája vagyok én. Mit sem tudok én a gyerekről, csak a kötőfék 
és a zabiára tekintek én. A fájdalom (melyet az orrán át fúrt lyukba 
akasztott kapocs okoz a tevének) tett engem ilyen engedelmessé. 

A szenvedésnek engedek én. Az embernek a szerelmi bú fáj-
dalma az ösztönző úti kalauza. Belső részének meghitt barátja a 
szerelem tüze. A kinek nem a szenvedés a vezetője. Nincs annak 
arról a világról tudomása.*) 

Beftern u belir-i urazd mizedemos 
'Ilm kh'ándi negesti ehl-i huner 
Dsahl ez ín 'ilm szed bezár bihter 
'Ilm-rá her kih niszt ámádeli 
Meszeles csűri kelieszt u bedsádek 
'Alem-i 'ilm 'álemiszt sigerf 
Niszt Tin khatteh khatteh-i khatt n lierf 
'Áleru-i 'ilm 'álemiszt ferákh 
Bekli bekh iinrá kill sud derű gusztákk 
Csún turá dsahl dil bimiráned 
Kih turá kh'od bademí kh'áned 
'Ilm kh'án geret zi ádemeszt regi 
Zánkih sud khász-i seb be'ilm szegi 
Bendek dáred beszl beteb' u bedil 
Szegi 'álim ez ádemi dsáhil 
Csún nebásed csű kber szer efgendeli 
Tiz-i kber bih zi rls-i kherbendeb 
'Ilm-i din bám-i gulsen-i dsáneszt 
Nerdubán-i 'aki u liissz-i inszáneszt 

Hadikat (Bombay 1859.), 201—2. 1. 
*) An jeki khíreh zi usturi purszid 

Kih mer űrá csunán muszekhklior did 
Kill csirá bá csenin kadd u kämet 
Küdekirá hemi kuni tá'et 
Heikelet beszi sigerf gáh talá' 
Kúdekánrft csira sevi matú'á 
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A hangos fohászkodás és képmutató zajos imának nem volt 
barátja költőnk. «Sibli, mikor önmagát ejtette vadászzsákmányul 
(azaz levetkezte magáról az önzést), egy napon az agg Dsuneid 
előtt volt. 

Mint két folyó, úgy patakzottak szemeiből a könnyek. Sírás 
közben egyre azt hajtotta: oh én szándékom, oh én kívánságom 
óhajtott czélom (az Istent érti). 

Hallgass, légy csendes, így szólott hozzá eg}' tanítója. Menj 
csak te az ő útján, ne áruld, ne add el a szót. 

Mert nincs kelete az ő útján a szónak. Az ő útját járva, 
nincsen ott jobb a hallgatásnál. Nincs nehézség az útján, könnyű 
az. Nyelvnélküliségből áll ott minden nyelvtudás. Hagy te fel a 
fecsegéssel és vedd elő az önkivüliséget. A beszéd csak gátoló békó, 
gyorsan hadd el azt. Azok, kik az extasis állapotának lekötöttei. 
Lemondtak azok már a haszontalan szóbeszédről. Hogy ő a te 
vágyásod tárgya, jól tudja azt ő maga. Ha nem az, nem fogad el 
ö ilyent tőled. Mondj le a szenvedélyről, de ne a lényegről, az ér-
telemről. Nem olyan az ima mint a csengettyű. 

Lépj be a nyelvetlenek imakörébe. Mondd ki mind azt, a 
mit akarsz, de ne nyisd ki a szájad. 

Az értelem embere nem kedveli a szót. Mert az csak a mag-
vak külső héja. Ne keresd az utánzásban a helyes útat, hogy lehetne 
lépcső a holdfény! 

Az, a ki az igazságot kereste a tudományban, nyertes lett. De 
meghalt az, a ki abból csak az okosságot, eszességet választotta ki. 
Hadd te abba a lehetetlen szószatyárságot. Egy parányi magába-

Dádes ustur dseváb guft ej merd 
Men sudesztem csentn mutáb'i derd 
Men kh'od ez kúdek ár esih btkheborem 
Be mehár u reszen hemi nigerem 
Derd kerdeszt mer merá gerdi 
Gesteh em men mutáb'i derdí 
Merd-rá derd-i 'isk ráhber eszt 
Atis-i 'isk műnisz-i dsigereszt 
Her kirá derd ráhber nebnved 
Mer tirá ez án dsibán klieber nebnved. 

Hadikat 204. 1. 
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zárkózás jobb száz mondásnál. Térj le az utánzás és a szóbeszéd 
útjáról. Mondj le minden szenvedélyről.*) 

Valószínűleg saját akkori állapotára czélozva, így kesereg az 
öregség nyomorúságai felett. «Két rét görnyedt a termetem és így 
szólt hozzám: a föld alatt kell neked aludnod. Lassan, lassan 
mind visszaveszi tőlem a szeszélyes, csalfa világ a kölcsönbe adott 
dolgokat. 

Szép a sötét hajú nem ösz ember, mert az az ellenség gyöt-
relme és barátjának öröme. Telihold voltam és újholdhoz hason-
lóvá lettem. Nem nevetnek-e a bolondok az újholdnak? Mikor 
olyan sovány kétrétű lettem mint az újhold, elsötétült szemeim 

*) Sibli angeh kih kerd kh'odrá szeld 
Búd jek rúz pls pír Dsuneid 
Dideliá kerdeh ber dú rukh csű dú dsűi 
Já murádi já murádi gúi 
Pir guftá khamús bás kharnűs 
Bereh-i ű birev szukhun mefirús 
Der reh-i ű szukhun firúsi niszt 
Der rehes bihter ez khaműsi niszt 
Der rehes rends niszt aszániszt 
Bi zebáni hemeh zebándániszt 
Biguzer ez kál u hál pis äver 
Kál keid eszt ez ű szebuk biguzer 
Ánkeszánl kih beszteh-i hál end 
Berguzesteh zi kálet u kál end 
Kih murád-i tű űszt kh'od dáned 
Pesz ger ú niszt inet neszitáned 
Ez bevesz biguzer u zi ma'ni neh 
Csűn dseresz niszt kár-i da'va neh 
Der munádsát-i bi zubánán äi 
Her csih kh'áhí bigű u leb megusái 
Merd-i marii szukhen nedáred dúszt 
Zänkih búdeh eszt meghzhárá púszt 
Ez mukellid medsúi ráh-i szeváb. 
Nerdubán-i pájeh kej buved mehtáb 
Her kih ez rlm szidk dauszt biburd 
Her kih ez vej dehá guzid bimurd. 
Biguzer ez kál u guftehá-ji műhál 
Zerreh-i szedd bihter ez szed kál 
Ráh-i taklid u kaúl-rá biguzár 
Vez lieveszhá bedsumleh deszt bidár. 

Hadikat (Bombay 1859.), 205. 1. 
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előtt a világ. Mikor megöregedett, akkor gyenge lett az ember. 
Az ifjúságnak az aggság és a gyengeség lett az akadálya. Kivette a 
fülből a gyapotot a halál. Hogy készülj az útra, tartsd készen az 
útravalót. Az egyéves kor tejfehérsége nyomta reá a bélyegét 
arczom és fejemre. .Jóllehet negyven évet élt már át az én arczom 
és fejem. Elmúlt már férfikorom éjszakájának a fele. Öregségem 
reggele mutatkozott már az égen . . .*) — Szenáji negyven éves volt 
1131-ben, mikor a Hadlkat-ot írta s ezt a kort ő már az öregség 
kezdetének mondja. Meglehet, fiatalkori szabados életmódja tették 
őt kora öreggé. Ugyanebben a versben panaszkodik, hogy hiába 
multak el ifjúsága és férfikorának évei. 

Haj és szív olyanná lettek mint a tej és a szurok. Ettől a két 
fehér és fekete madarától (a nappalt és az éjet érti) az időnek. 
A szívre szállt le a haj feketesége és eltávozott a szív fehérsége. 

Szélnek eresztettem egész életemet. Száz igazságtalanság jött 
az öregségtől reám.**) 

*) Gest bálá dűtá u bá men guft 
Kih hemi zir khák bájed khuft 
Khűs khús zi men dsihán-i liezl u medsiiz 
Arijethú hemeli szitáned báz 
Merd bá 'áriz-i szijáh nikűszt 
Kánduh-i dusmen eszt u sádí dűszt 
Bedr bűdem sudem hilál miszál 
Neh bikhendend eblelián zi hilál 
Csűn hiláll dű tá sudem bárik 
Gest 'álem be csesm-i men tárlk 
Merd csűn pir gest 'ádsiz gest 
Sábrá selb u 'adsz hádsiz gest 
Penbeh ez gűs kerd birűn merg 
Kih biszáz ez beráji reften berg 
Sir jekszálegim kerd ász er 
Pesz csehil szál gird-i 'áriz u szer 
Seb-i bernáijem beh nimeh reszid 
Szubh-i plriem ez ufuk bidemid. Hadikat 207. 1. 

*) Műi u dil sud csű sír u csűn katrán 
Zin dű murgh-i szijeh u szepid-i zemán 
An szijáh-i műi reft bedil 
Van szepidí dil zimászt bellii 
'Umr dádem bedsumlegí ber bád 
Ber men ámed zi seibi szed bidád. 

Hadikat (Bombay 1859.), 207. 1. 
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Az igaz hívő embernek nincs mit félnie a haláltól. «A világon 
mert van ész és hit. A test halála a lélek születését jelenti. Áldozd 
fel testedet, mert a szó világában élő lesz a lélek, ha meghal a test. 

Az Igaz ellensége a test, porig alázd azt. Az Ur szentélye a 
lélek, tartsd te azt tisztán. A porhüvelytől származik minden szeny-
nyed. Minden ékességed alapja a hit. 

Nincs neked olyan útmutatód mint a halál. Ne szűkölködj, 
ba nincs hozzá képességed. A beavatottnak ajándék a halál. 

Tartsd ajándéknak a nem hívott vendéget. Az Úr ajándéká-
nak ismerd öt a hit útján. Azt, a ki meghívás nélkül jön el hozzád 
vendégül. Mikor hirtelenében fölkeres téged a halál az Isten aján-
déka elé vesd szívedet és lelkedet. Egy cseppet se siránkozz, ha 
arczát megmutatja a halál.*) 

Az egész világ az ördög birodalma, mondja Szenáji s ezt 
Jézus életéből vett elbeszéléssel bizonyítja. «Tudd meg, hogy a 
tévúton járó világ kedvelő ember olyan sötét lelkű mint a bálvány-
imádó. Olvastam egy traditiós könyvben, hogy Jézus egy éjszaka 
hirtelen kiment a pusztaságba. Mikor vagy egy óra hosszat járt, 
ott elálmosodott. Tehát sietve nyughely után nézett. 

Látva egy földre dobott követ, vánkosnak feje alá helyezte 
azt. Elszunnyadt ott és nem ment tovább. Egy ideig aludt és 
gyorsan felébredt. Felébredve az ördögöt látta maga előtt. 

így szólította meg a sátánt Jézus, hogy : oh te elűzött átko-
zott kutya, miért jöttél te én hozzám. Az a hely, mely Jézus bűn-
től ment szentélye, hogy lehetne az a te lakásod! 

*) Der dsihái! kih 'aki u imáneszt 
Murden-i dsiszm záden-i dsáneszt 
Teil fidá kun kih der dsihán-i szűkben 
Dsán seved zindeh csún bimired ten 
Dusmen-i hakk teneszt khákes dár 
Kiblek i bakk dileszt pákes dár 
Hemeh aláis-i ten ez tin eszt 
Hemel) äräis-i tű ez din eszt 
Behber-i in ráhrá csű rnerget niszt 
Binevä i mekun csű berget niszt 
Merg hedijeh-eszt nezd-i dánendeli 
Hedijeh dán milimán ná kh'ándeli 
Szúj-i din kedijek-i khudájes dán stb. 

Hadikat 210. 1. 
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Te nekem alkalmatlanságot okoztál, így válaszolt Jézusnak a 
gonosz, végtére is az én házamat foglaltad te el. 

Miért háborgatsz te engemet? Mi okból rendezkedtél te be 
az én lakásomban ? Erőszakkal mit foglalod el vagyonomat ? Szent 
létedre igazságtalanul elnyomsz. Nem a te helyed ez, mert ez az 
én birtokom és helyem. Mivel alkalmatlankodtam én néked, kérdé 
újra Jézus, mondd csak, hogy tulajdonítottam én el a tiédet ? 

Az ördög így válaszolt: ez a kő, mely most a te párnád, nem 
a világból való-e? Az egész világ az én tulajdonom. Hogyan tud-
tad te azt felhasználni ? 

Gyorsan elhajította erre azt a kődarabot Jézus. Elszomorodott 
ezt látva a sátán (szó szerint elolvadt, a benső részek olvadása a 
szomorúság, különösen a szerelmi bánat kifejezésére elég gyakori). 
Ily szókra fakadt ekkor a gonosz : Te megmenekültél s engem el-
kergettél. Mind a kettőt megszabadítottad bilincseitől. 

Nincs többet nekem semmi közöm te hozzád. Menj és hadd 
nekem, a mi az enyém. 

A milyen világ után járó vagy te. Hogyan lehetnél te érdemes 
a más világ meglátására? Menj, tégy le a világi jókra való vágya-
kozásról. Az aranyát és a drágaságát olybá vedd, mintha por 
lenne az. 

Por legyen a fején (arabból vett átokforma) mindenkinek, a 
ki a világot óhajtja. 

A világimádó ember olyan semmi mint a szél a levegőben.*) 

*) Dánkih dunja pereszt ber khireh 
Heszt csűn but pereszt dil tlreh 
Der äszr khándeh em kih rűhullah 
Sud beszehrá birím sebi nágáb 
Szá'eti csűn bireft kh'áb girift 
lieszú-ji kb'ábgeb sitáb girift 
Szengl efgendeb did bális szákht 
Kh'áb-rá jár gest u bis netákht 
Szá'etl khuft u zűd sud bidár 
Did Iblíszrá der an hendsár 
Guftes ej rándeh u szeg maliin 
Becsili kár ämedl berem befeszün 
Dsájgáhi kih 'iszinet-i Tsza'szt 
Mer turá kej der an makán mava'szt 
Guft ber men tű zekhmet ävurdl 
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A kívánság rabja rosszabb bálványimádónál. Az élvezetkereső 
rossz természetét a bálványimádóénál rosszabbnak mondotta a 
bölcs. A kéj és a gyomor rabszolgája gonoszabb Mariát és 'Uzza 
(a pogány arabok három főbálványai közül kettőnek a nevei) 
hívénél. 

Mert ez (t. i. a pogány) félelemből nem követ el rosszat. Amazt 
azonban rossz útra tereli a szenvedélye. 

A harag és a szenvedélyes vágy az állatnak a dísze, de tudo-
mányból és bölcsességből áll az emberi tökély. Benső lényeged 
folytán az Isten földi helytartója vagy te. Ne alacsonyítsd le te 
magadat azért a szamár és a kutya színvonalára. 

Ha ittas vagy a vágy és a kívánságtól, Istenemre alig vagy 
te akkor ember. 

Hajtsd meg fejedet Urad törvénye előtt. Hagyd el a vágya-
kozás és a megkivánást.*) 

Der szerájem teszerruf i kérdi 
Bámen äkhi r tekelluf ez esih kuni 
Der szer&jem teszerruf ez esih kuni 
Dsumleh-i dunja hemek szerá-ji men eszt 
Dsá-ji tű niszt milk u dsáji men eszt 
Milket-i men beghezeb csűn giri 
Tű be'iszmet merá zebűn giri. 
Guft ber tű esih zehmet ávurdem 
Keszed i milket bigűi kej kerdem. 
Guft kin szengrá kih bális-i túszt 
Neh zi dunja esun girifti szuszt 
Tsza an szengrá szebuk bindáklit 
Sakhsz-i Iblísz ez an szebeb bigudákht 
Guft kh'od reszti u merá rándi 
Herdűrá ez bend birehándi 
Bá tű zin pesz merá nebásed kár 
Milket-i men tű rev bemen biguzár 
Tá csenin táb'i tű dunja rá 
Kej tuváni bidid 'ukba-rá 
Rev zi dunja tem'e biber jekszer 
Guher u zerr-i ű tű khák sumer. 
Ivhák ber szer-i lieránkih dunja kh'ászt 
Merd dunja pereszt bád u hevászt. 

Hadikat (Bombay 185!».), 227. 1. 
*) Merd selivet peresztrá dizskhim 

Better ez but pereszt kh'&nd liekím 
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Igazi szufi szellembea dicséri a búfelejtő bort Szenáji «Az 
okos embernek, ki az igazság útját járja. Annak szél és bor a táp-
láléka (a búd és bádeh szó rokonalakjára alapítja ezt a mondását 
a költő). 

Mestere, ura a gondnak a bor. Mert az emberért aggodé nem 
egyéb a semmiből álló szélnél (az előbbi szójáték megismételve). 
Az okosok számára tudd meg azt te jól, nincs e romvilágon jobb 
résztvevő vigasztaló az italnál. Ha van előtted nyomatéka az ész-
nek, nem veted te meg akkor az észrabló bort (ha félsz az észtől). 
Nedvességével az epe hevének mérséklője. 

Leheletével a vágy alakjainak az elégetöje. Ha a borhoz kö-
vetségbe jön a rózsa. Akkor saját rossz szagát teszi nyilvánossá 
azaz a bor jobb illatú a rózsánál). Örömre gerjeszti illata azt, a ki 
nem szagolja a rózsát. Kevés belőle jó és testfenntartó. De leala-
csonyítja azt, ki sokat iszik abból. A míg te élvezed azt, tartsd öt 
becsben. De ha ö emészt téged, vesd meg őt akkor. Egyformán 
útadat állja az a Szirát hídján, akár bort iszol, akár az alapítványi 
szent vagyont fogyasztod.*) 

Bendeh-i batn u lezzet-i selivát 
' Better ez bendeh-i 'Uzza u Mamit 
Kín zi kheűf ez bedí neszázed száz 
Vän zi sebvet bebed girájed báz 
Khesm n sehvet dsemál-i hejváneszt 
'Ilm u hikmet kemál-i inszáneszt 
Tű begűlier khelifeh-i zi khudá 
Ber kheri u szegi firűd mejái 
Bekhudál ár tű üdeml beszti 
Tá tű ez äz u ürezű mesztl 
Szer behukm-i khudál kh'is der ár 
Arezű u äzrä biguzár 
Kerdeh-1 bá dil u dsiger der bem 
Kbesm-i Iblisz u sehvet i ädern 
Zin dű kuvvet begab i nám u neberd 
Beszebá' u beblmeh názed merd 
Khuft n szetvet älet-i kher dáned 
Selivet u kliesm äfet-i kher dáned. 

Hadikat ul-Hakikat (Bombay 1859.), 117—18. 1. 
*) Merd-i 'ákil kih ber reh-i dád eszt 

Ghiza-i ű zi bádeh u bád eszt 
Bádeh der pis-i endnh nsztád eszt 
Zánkili gbam kh'ári ädern bád eszt 
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Bármeddig él is az ember, mindig rövidnek találja az életét. 
Ezer év volt Noé életkora.*) Megnyugodott abban az ő remény só-
vár természete. Mikor meghaladta a kilenczszázötvenedik évet. 
Visszatekintett elmúlt éveinek eredményére s szomorúan így szólt: 
«01) hogy ez a tízszerszáz év kevesebb volt nekem tíz rossz napocs-
kánál. Végre ő is meghalt és nem maradt életben.**) 

A világias gondolkozású ember úgy eltávolodik az istenségtől 

Ziregánrá der ín szeráji kheráb 
Hics gham kh'áreh-i medán csű seráb 
'Aki-rá ger szű-ji tű heszt sikűh. 
Bádeli i 'aki duzdrá menikűh 
Ez teri tef nisán i szefrá űszt 
Ez nefsz-i naks szűz-i szeűdá űszt 
Gul csű nezdík rnul pojám dili ed 
Tá bed bű-ji kh'ís fám dihed. 
Bemesám änkih gul binebűjed 
Ez rnesámes nisát-i dil rűjed 
Endeki ez ű 'aziz u ten dár eszt. 
Bűz biszjár kh'ár ez ú kh'ár eszt 
Tá tű űrá kliüri 'azizes dár 
Csűn turá ű khűred bimánes kh'ár 
Her dű jek reh bigiredet beszirát 
Pesz csih bádeh khűri csih vakf i ribát. 

Hadikat (Bombay 1859.), 233. 1. 
*) Noé a mohammedán traditio szerint a hosszú élet példaképe, 

Abu Hátim-nál a második helyet foglalja el az aggok sorában 1450 évre 
terjedő életével. V. ö. Gohlziher: Abhandlungen zur arabischen Philologie, 
Zweiter Theil, das Kitäb al. Mu'amma rin des Abu Hatim al Si'jistäni 
(Lejda 1899.), 1—2. 1. Ahmed Beds a jeles török íuystikus Író megjegyzi, 
hogy a magyarázók eltérő nézeteket vallanak Noé életkoráról (miifeszirler 
liazret i Nűh alejhi esz-szelámin ömrinde ikhtiláf ederler) ő maga 'Áhbász 
nézetét fogadja el ós 950 évet ad Nőének (pesz Nűh alejhi esz-Szelámin 
ömri dokűz jüz elli jil oldí), Szenáji egy helyen 1000, másutt 950 évesnek 
mondja Noét. V. ö. Envár ül 'ásikin (Bulák 1300.), 38. 1. 

**) Nűh-rá W dsumleh dih szed búd 
Hirsz-i umid-i ú ber an ászűd. 
Csűn guzer kerd nuh szed u pendsáh 
Der fezalik beheszreli kerd nigáh 
Guft aúkh kih ber men ín dih szed 
Bűd kemter zi rűzekl dih bed. 
'Akibet hem bireft u pis nemánd. 

Hadikat 236. 1. 
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mint az egyszeri zarándok, ki egy nőbe lett szerelmes a szent he-
lyen. «Hallottad-e te, hogy micsoda jó szót mondott a szentély 
körüljárása közben egy asszony annak a fiatal embernek. 

Mikor az őt a körüljáráskor megpillantotta, abban a perezben 
elhagyta az ifjút türelme és tudománya. 

Égy nézésre azonnal beleszeretett a nőbe az a fiatal ember. 
Elmondta a nőnek szíve kívánságát. Az asszony okosan így szólt 
az ifjúhoz : Tudd meg, hogy az olyan nő tudásával jobb a férfinál. 
«Oh ifjú, vájjon nincs-e neked arról tudomásod, hogy kitől távolí-
tott el téged most ez a ream pillantásod. Jobb a dolga itt, oh te 
eszes ifjú ember, annak, a ki mocsoktalan jellemmel jelenik itt meg. 

Ugyan nem szégyenled te magadat teremtöd előtt, hogy így 
megfeledkeztél a tisztességről? Beád néz a te teremtőd, de a te 
szívedben nincsen ő már jelen. Nem a gyönyör és a szerelmes pil-
lantások helye ez. Hanem a félelem és a rettegés laka ez a szentély. 

A te teremtőd tekintete rám van szegezve. Te azonban, vágy-
tól sarkalva, mások után esengsz. Minden dologban legüdvösebb, 
ha szégyent érez az ember. Nincs néked olyan jó barátod mint a 
szégyenlősség. Szégyenld magadat Urad, teremtőd előtt. Aztán ne 
tarts senkitől a világon. Mert attól, a ki fél az Istentől. 

Félnek attól a világ lakói.*) 

*) An senldi kih der teváf zeni 
Guft bá än dseván nikú szuklieni 
Csún űrá der teváf did än merd 
Gest vektí zi szabr u dánis ferd 
Gest 'ásik bejek nezer der hál 
Guft bá zen zi hál-i kh'is elivál 
Guft bá än dseván zen ez dánis 
Ancsunán zen zi merd bih dánes 
Káj dseván niszt mer turá ma'lűm 
Kiz kih mándi der in nezer mahrűni 
Ender ín rnevz'i ej dseván zerif 
An bih ájed kih úszt merd 'efif 
Vejhek ez kháliket nej áj ed serm 
Kih bejek szű figendeh-i äzerm 
Khálik-i tű be tű sudeb názir 
Tű bedil nesudeh beres liázir 
ín neh dsá-ji temettu' u nezer eszt 
Dsáj-i térsz eszt u rnevzi' klietereszt 
Kerdigár-i tű mer merá nigerán 
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Nincs sokra szüksége a halandó embernek. «Volt Lokmán-
nak egy szűk kunyhója. Olyan szük volt az mint a nádsíp szája és 
a lant kebele. 

Kérdezte Lokmdntól egy hányi-veti ember: Micsoda ház ez, 
mely hat arasznyi és három nádszálnyi (sic) ? Hideg sóhajjal ós 
könnyes szemekkel így felelt az öreg Lokvuín. Elég nagy ez annak, 
a kinek meg kell halni. Mulandó az én itt tartózkodásom. A híd 
fejénél van az én lakásom s magam útra készen. 

Minek építsek én agyagból szép házat magam számára? 
Az én szívem folyton a «bárhol lesztek»-et hangoztatja. Hogy 

fésüljem én a lámpakorom macska szőrét (sic). Hogyan építsek a 
folyam útjába házat? Minek verjem én a hideg vasat? Miért se-
perjem én ki a romba dőlt házat ? A szélvészszel szemben minek 
gyújtsak én lámpát?*) 

A mulandóságra eléggé találó hasonlattal a nisapuri jégárus 
példáját hozza fel Szenáji: «Olyan ez a csalfa világ mint az a nisa-

Tú besehvet mutdb'i digerán 
Merd-rá serrn bih beher kári 
Niszt csún serru mer turá jári 
Serm dár ez khudái kbálik bár 
Vángeh ez kkalk hlcs bák medár 
Herkih ez kerdigár torszendeli eszt 
Khalk-i 'álern ez ű hirászendek eszt 

Hadikat 231. 1. 
*) Dást Lukmán jekl kurlcs-i teng 

Csún gulú gák-i nái u szineh-i cseng 
Búi fuzűll szu'ál kerd ez vej 
Csiszt ín kliáneh ses bedeszt u szeh nej 
Bá dein-i szerd u csesm-i girján pir 
Guft haza liman jaműt kegzir 
Der ribátl makám-i men guzeri 
Ber szer-i pul szerái u men szeferí 
Csűn kunem kháneh-i gil abádán 
Dil-i men aínamá takűnú kh'án 
Gurbeh-i dúdeh csűn zenem sáneh 
Ber reh-i rúd csűn kunem kháneh 
Ahen-i szerd csend kúbem men. 
Kháneh-i virán csend rúbem men. 
Pis szerszer csirágh csih firúzem 

Hadikat ul hokikat (Bombay 1859.), 237. 1. 
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puri jégárus. A ki Julius hónapban az eladásra kirakta maga elé 
jégkészletét. Nem akadt neki egy vevője sem és ő szegény sorsú.-' 

Olvadni kezdett a jég a forróságtól, de az árust, bár fájt a 
szíve és hideg sóhajok törtek fel kebléből, mivelhogy még nem telt 
be életkora, nem olvasztotta meg Teműz (Julius hónap) melege, 
így szólt a szegény jégárus és könnyeket ontott, hogy nem sok 
maradt a jégből, bár senki sem vásárolt abból. 

Csak akkor tudod te meg, mi az értéke az időnek, mikor már 
késő. Mi egyéb az ész, mint először meglátni e világot. Aztán a 
más világra való vonatkozás szempontjából tekinteni azt. A bölcses-
ség nem helyesli a világ gyönyörét, gyümölcsét. Nevet ennek a 
világnak a levelén, azaz erején a halál (gyakori szójáték a berg a. m. 
falevél és merg a. m. halál szókkal). 

Ha nem félsz te a baláltól, az a jövendőre nem gondolásod 
és nem a bátor férfiasságodnak tudható be. Te nem vagy még bátor 
a halállal szemben. A vadszamár még vadszamár és az oroszlán 
még oroszlán.*)' 

A halál kiilömben a legjobb hitszónok. «Nem hal meg, nem 
enyészik el az embernél, a kétszínüségnél egyéb a kimúláskor. 

*) Meszelet lieszt der szerá-ji ghurúr 
Hemcsűn fin jekh firűs-i Nisapűr 
Der Teműz an jekliek nihádeh beh pis 
Jek kherSdár ni vű dervis 
Jekh gudázán sudeh zi germi merd 
Bä dil pur zi dágh u bádein-i szerd 
Zänkih 'umr guzásteh báki dást 
Aftáb-i teműzis negudást 
ín hemi guft u esek mibáríd. 
Kih beszí mán nemánd u kesz nekherid. 
Kímet-i rűzgár i aszáni 
Beszer-i rűzgár eger dánl 
Cslszt 'aki evvel in dsihán diden 
Fesz behiszbet berin dsihán diden. 
Berg-i dunja kliired neh hipeszended 
Merg ber berg-i in dsihán khended 
Csűn neterszl tú ez edsel kliűrdí 
Än zi ghaflet sumer neh oz merdí 
Tu neh-i ber edsel dilír lienűz 
Gúr gúreszt u sir sir henúz 

Hadikat 239. 1. 
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Az egyszínű embernek nincs mit félnie a haláltól. Te a hit-
szónok elé kívánsz menni. Elég jó bitszónok neked a szomszédod 
halála. Mikor az anyamehet elhagyják a szülöttek. Tüstént a 
halál útjára indulnak. 

A halál felé visz a nép útja.*) 
A Hadikat tudománytár voltának megfelelőleg röviden fel-

sorolja szörnyen száraz névlajstrom alakjában a prófétákat: «Halld 
meg egyszer a halál viselt dolgait. Hagy mondja az el, hogy mi 
módon csinálok én helyet. Hagy mondja el, hogyan égetem én el 
a királyt (szójáték a rzúkliten csinálni és szukhten égetni igékkel)-

Hadd tudassa az a gondtalan a siket és a vakkal, hogy kinek 
adtam, kitől vettem el aranyat és erőt. Hagy beszélje el a halál, 
hogy miként törtem én meg hadvezér módra a nyakasok daczos-
ságát. 

Hogy elmondhassa, micsoda játékot űztem én a szerencsével 
Hogy bántam én a trónnal. Annak mi módon vettem el a szeren-
cséjét. Ennek meg miért véreztem be a trónját. 

Hogy barátkoztam egygyel. A teli holdját hogy változtattam 
újbolddá amannak. Ezután az általánosságok után felsorolja Ádám-
tól kezdve az ismcrtesebb prófétákat: «Hagy beszélje el, hogy 
Ádám és Seth testéből hogyan vettem ki a lelket. 

Hogy elmondhassa Kain és Ábel történetét, hogy hogyan 
ölte meg igazságtalanul Ábelt Kain. Hagy beszélje el az az angyal 
(t. i. a halál angyala). Noé életét, halálát és mindegyikök eltávo-
zását. Hogy elmondhassa Ábrahám állapotát, Nimród zsarnokságát 
és szörnyű bűnhödósét. Izsák és Iszmael történetét.**) 

*) Dsuz dürengí nesud zi merd belük 
Merd-i jekreng rá ez morg csih bak 
Medsliszi vá'iz refteuet hevesz eszt 
Merg-i hemszájeh vá'iz i tű besz eszt 
Zádegán csún rehim biperdázend 
Szefer-i merg i kh'isrá százond. 

ü. o. 
**) Szer guzestí edsel sinev bárí 

Tá bigűjed csigűneh százem dsáh 
Tá bigűjed csigűneh szüzem sáh 
Tá bigűjed begháfil ker u kúr 
Bekih dádem zi kih szitedem zer u zűr 
Tá bigűjed kih gerdenánrá men 
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Nem kevésbbé érdektelen csupa név a perzsa királyok és 
nagy emberekről szóló fejezet, alig találunk itt versbe szedett név-
sornál egyebet «Azokról a perzsa királyokról, kik a történelemben 
hol dicséretét, hol rosszalását érdemelték ki a bölcseknek Kejkkusz-
rev királynak, Rusztem a Zúlft, Rizsen, Dsemsid és Zev-nek tör-
ténetéről. 

Gustászp családjáról és a hírneves Lohraszp-ról. Dsamászp 
miijden tudománya és bölcsességéről. Ferídun és Dsemsid hely-
zetéről. A hitetlen átkozott Zahhák históriájáról. A szerencsétlen 
Szijávus élményeiről. Annak vigyázatlan atyjáról és arról a gonosz 
asszonyról. Iszfendijár és az ő atyja igazságtalanságáról. A har-
czias Afrnszjáb-ról. Rusztem a hős és Szuhráb csalódásának törté-
netéről, mely gyászba borította az egész világot. A bölcs Behmen 
erőszakosságairól és hogy mit tett a sors Darius-sal.*) 

Caún sikesztem beszerveri kerden 
Tá bigújed csih báklitem ber bakht 
Tá bigűjed csih tákhtem ber takht 
Baklit-i an ez csih szán nigún kerdom 
Takht-i in ez csih pur zi kliűn kerdem. 
Badr-i in rá hilál csún kerdem 
Nezd-i ánrá 'khilä! csűn kerdem. 

Tá bigújed kih Sisz u Ädern rá 
Csűn burridem ez dsiszmsán dem-rá 
Tá bigűjed zi kusten-i Hábil 
Kih szitem kerd ber tenes Kábil 
Tá bigűjed zi nűs-i Nűh melek 
Murden i zár u reften-i herjek 
Tá bigűjed zi hál-i Ibrahim 
Dsevr-i Nemrűd u an 'ázáb alim. 
Hál-i Iszhak u b á l i Iszma'il 

Hadikat (Bombay 1859.), 239—40. 1. 
*) Zän mulük-i 'Edsem kih der tárikh 

Bekbiredán rászt mev cizeh u tevbikli 
Zän szukhenhá-ji melik Kejkhuszrev 
Busztem Zál u Bizsen u Dsem u Zev 
Al-i Gustászp u námver Luhrászp 
Zän hemeh film u bikmet i Dsámászp 
Hál-i Dsemsid u hál-i Afridűn 
Hál-i Zalibák káfir maTűn 
Szer guzest-i Szijávus mazlűm 
Pider bi bifáz u 5n zen i sűm 
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Meglehetős csillagászati ismeretekről tesz tanúságot Szenáji 
a Hadikat-nak a csillagokról szóló fejezetében. Az astrologiát, úgy 
látszik, nem kedvelte költőnk. «Mi az égnek báránya (Aries), ha 
nem emberevő? Ne remélj te tőle semmi jót. A te vetésed romlást 
hozója az égen a bika, mely szarvaival döf és lábaival rúg. 

Ne keress előnyt és hasznot az ikreknél, mert a kétszínűtől 
senki sem nyer semmit. Ne járj te a rák útján és ne kövesd taná-
csát. Ne válaszd útmutatónak a vakot és a süketet. Nem eszik soha 
vad szamarat az ég oroszlánja. De azért sok embert vitt már az a 
sírba (szójáték a gűr szó két jelentésével). 

Mit várod te vágyad teljesülését a kalásztól (Virgo) ? Nem 
szedte azt soha fel senki kévébe. Menj, mert soha sem lesz neked 
részed az égi mérlegen mért kincsekből. Hogy adjon bort, különösen 
jóizüt. A mérges csipös skorpio. Ne várj valami helyeset, igazságost 
az ég ijjától (a Sagittarius). Mert nyíltörő kézijj lett abból. Farkas 
lábú légy mint a Ki*) és a Ghuz, hogy rá ne szedjen téged az ég 
öregének a kecskéje. A vízöntő iránti barátsággal hagyj fel. Mert 
ő egyszer teli, másszor meg üres. Ha a tűz sültet csinált is a bel-
sődből, az ég víztartójában (Acquarius) ne keress azért enyhítő italt. 

Az a szomjas hal, mely az eget járja. Elvette az már min-
denkinek a becsületét (szójáték az áb-rűi, a. m. becsület arczvíze, 
azaz fénye kifejezéssel). 

Ezek mind útmutatói az okosnak. Ámbár útját állják a gon-
datlan tudatlannak. Mindannyian ragyogó szépek és szívbájolók. 
Mind démonégetők (czélzás az ismert mohammedán mondára) és 
démoncsinálók. Szép arczúak, de megbízhatatlanok. Mind sírva 
jót nevetnek. Mindnyájan búzát mutogatnak és árpát adnak. Mind 
rózsaalakúak, de tele vannak tövissel.**) 

Hill-i Iszfendjár u zulin-i pider 
Hál-i Afraszjáb beszteh kemer 
Rusztem-i gurd u khud'eh-i Szuhráb ^ 
Kih dsihán sud zi fi'l i herdü klioráb. 
Zän dsefáháji Bohmen-i dáná 
Kih csili kord ez khurúds bá Dárd. 

Hadikat (Bombay 1850.), 241—2. 1. 
*) Egy mongol törzs lakóhelyinek neve. 
*) Bereh-i cserkh cslszt merduiu kli'ár 

Zű khúr-i kh'is hics teme' medár 
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132 KÉGL SÁNDOR, 

Az Szenáji szerint az igazi jó barát, ki egynek vélvén magát 
jó barátjával, nem ismer az enyém és tied közt külömbséget. «Egyik 
jó barát vendégül jött a másikhoz. Mivel nem volt otthon az ö ba-
rátja, megbánta, hogy oda ment. Kérdezte az asszonyt, hogy: hol 
van a férjed. Az asszony azt mondta erre neki: mondd el a mon-
danivalódat. 

A vendég így szólt: hozd elő arany és ezüstpénzzel teli zacs-
kódat. Az asszony előhozta és átadta azt neki. 

A férfi kinyitotta a pénzeszacskót és kivett belőle annyit, a 

Äfet i kisti túszt ber gerdún 
Gáu gerdendeh ez szurín u szerűn 
Ez dú pejker medsűi száz u peszics 
Kiz dű rúi ics nejábed hics 
Ráh-i khercseng u ráji ű mepezir 
Kür u kerrá delll-i ráh megír 
Nekhured slr-i cserkh hergiz gür 
Lik merdurn beszí burd szűji gúr 
Csih kuni tome' i kh'is ez khoseh 
Ki ez ű ber nebeszt kesz tüseh 
Rev kih Dájed neszib gends turá 
Ez terázűi bád szends turá 
Koj dibed bádeh khászeh nüs guvár 
Gezsdum nűs kh'ár nis gudáz 
Rásztí ber kemán-i csorkli mezen 
Zankih gest u kemán tír siken 
Gurg púi bás tát csún Ki u Ghuz 
Buz-i pír-i felek negírod buz 
Dűszti zi ábrlz i cserkh bibur 
Zsinkih ű geh tehi buved geh pur 
Dsigeret ger zi ätis eszt kebáb 
Tá zi delv-i felek nodsűi üb 
Máhí tisneh kű felek szipurd 
Kh'od hemeh ábrű-ji khalk burd 
In hemeh reh berend 'ákil rá 
Gercsih reh berzenend gháfil-rá 
Gul firftzend u dilgudáz hemeh 
Dív szúzend u div-száz hemeh 
Khűbrűjend u zist pejvendond 
Hemeh girje kunán kh'os khendcnd 
Hemeh genduin numái dsev dárend 
Hemeh gul szüretend u pur khárend. 

Hadikat 248—9. 1. 
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mennyire szüksége volt. A mi visszamaradt a pénzből, azt vissza-
adta az asszonynak és vígan eltávozott a házból. Mikor későn liaza 
jött a nő férje. Összejőve mindent elmondott az asszony urának. 
Örömre gerjedt a férj és eltűnt szomorúsága. Az egész összeg az 
erszényben száz dinárra rúgott. Húsz dinárt vett ki abból és for-
dított saját czéljaira az a vendég. Feláldozta aztán az egész összeget> 
a mi megmaradt, a hazatérő jóbarát. Bútól és gondtól megszaba-
dította azzal az arra érdemest. 

így szólván a szegénynek: adom a pénzt, mert örömet oko-
zott nékem a jóbarátom. Távollétemben az a derék ember nem 
tett külömbséget az enyém és az ővé között. 

Minden vagyonomat a szegénynek ajándékozom el. Miért 
panaszkodjak az ilyen jóbarátra? Köszönettel tartozom ón most 
azért, bogy felhasználta, igénybe vette az én vagyonomat. 

Ilyenek voltak oh fiú a jó barátok. Kik egymásra gondot viseltek. 
Lelkökek, vagyonukat feláldozták barátjukért. Nyugalmukat ba-
rátjukért megzavarták. Te pedig olyan vagy, hogy úgy égeti, mint 
a tűz a keblet, az a pénz, a melyet jóbarátod tőled elvitt. Mit tar-
tasz te a baráti nevezetre igényt. Mind ez csak értelmetlen fecsegés 
te nálad.*) 

Dűszti dftsztrd bemihmán sud 
Dúszt házir nebud pesimán sud 
Guft zenrá kill kedkhudájet kft 
Zen ftrá guft gufteni ber gú 
Guft pis Ar, kiszeh-i zer u sziui 
Zen biävurd u kerd zer teszliw 
Merd bigusád kiszeli i dinár 
Ber girift änkadr kih bud der kár 
Má báki áncsih mánd zenrá dád 
Beder ámed zi kháneh kliurreni u sád 
Csün sebángáli súl báz Timed 
Zen ber sft-ji kh'od firáz Timed 
Goft bá sft-ji kli'is vaszf ul-liál 
Sád sud merd u gham girift zevál 
Dsuinleh búd an niliádeh szed dinár 
Biszt ber dást merd u reft bekár 
Befidá kerd zer her än csili mánd 
Muszteliakkrá zi rends u gham bireliánd 
Guft dervisrá diliéin dinár 
Kih merá sád kerd nikft jár 
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Az igazi barátság ezen szocziálista oldalát a következő feje-
zetben bővebben kifejti Szenáji: 'Omer kérdezte egykor a szentély-
ben összegyűlt magokat jóbarátoknak kiadó férfiaktól, hogy vájjon 
szabadon élnek-e a baráti joggal és használják-e fel minden előle-
ges kérés nélkül egymás vagyonát. «Mindannyian így válaszoltak : 
mi csak a magunkét fogyasztjuk. Mit sem tudunk mi barátunk 
aranya, ezüstjéről. Akkor, úgy mond 'Omer, nem nyugszik szilárd 
alapon a baráti viszony. 

S nem vagytok a jóbaráti viszony jelentésével tisztában. Csak 
akkor lesztek ti igazszívü testvérek. Ha egymás aranyával, ezüstjé-
vel kényetek-kedvetek szerint bántok. 

Semmi érdekkülömbség nem támad a jóbarátok közt. Nem 
lesz külön gondja, baja és erszénye mindeniknek. 

Kern dúsálkodik egyik a nagy vagyonban. S nem szűkölkö-
dik az a másik. Mind egyformák lesznek, akár gazdag, akár szegény 
legyen az illető. Arany és ezüstje miatt sem kisebb, sem nagyobb 
nem lesz a jóbarátok tekintélye. Ilyenek voltak ennek előtte a jó-
barátok. Mert nem voltak közönyösek egymás bajai gondjaival 
szembe. Egy volt a lelkük, lia két testük volt is. Egy állapotuk 
volt, bár két házat laktak.*) 

Bi huzűr-i men incsenin szereli merd 
Mál-i men zän-i kh'is fark nekerd 
Dsumleh dervisrá dihem miilem 
Ez csenin diiszti csirá náleni 
Heszt sukráneli-i kenun der kliúrd 
Zänkih der mál-i men teszerruf keni 
Düsztán ej piszer csenin búdend 
Kiz rnnrá 'üt hem nejászúdend 
Mái u dsán dűsztrá fidá kerdend 
Báliét dűsztrá ghizá kerdend 
Tű bedánkí direm kih dűszt bered 
Szineh-et hemcsű nár pűszt dered. 

Hadihat 254—5. 1. 
*) Hemoh guftend zän-i kh'is khűrim 

Vez zer u szim-i jár bikheberim 
Guft 'Omer kih kár muhkem niszt 
Vín szűkben dsumleh-rá muszellem niszt 
Bedil ángeh biráderán básíd 
Kill zer u szim-i jár tier básíd 
Hícs nájed tegliejjurí pejdá 
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A keletiek Romeo-ját, Medsnűn-1,hozza fel példának az őszinte 
szerelemre. «Hallottad-e te, hogy az arabok között Medsnűn any-
nyira szerelmes volt Leílába ? 

Leílára vágyott szüntelen s nagy szerelmében minden élve-
zetét megpróbáltatás és bajjal cserélte fel. Oda hagyta családját, 
vagyonát. A fáradságot nyugalomnak és élvezetnek gondolta. He-
gyen és a pusztaságban ütötte fel tanyáját. Egészen megfeledkezett 
a saját testi jólétére való gondoskodásról. Néhány napig semmiféle 
táplálék sem akadt a kezébe. Zsákmány nyerése czéljából kifeszí-
tette tehát a vadászhálót. 

Véletlenül egy gazella került a hálóba. S így hirtelen elérte 
czélját a vadász. De mikor meglátta azt a gyenge gazellát s annak 
olyan szép arczát és szemeit. Sietve kieresztette azt a hurokból. 
0, ki méltó arra, hogy minden szerelmes az ő rabszolgája legyen. 

így szólván, olyan a szeme mint az én kedvesemé, annak, 
mely most az én hurkomra került zsákmányom.*) 

Nincs megengedve a szerelem útján az erőszakoskodás. Nem 
szabad, hogy baj érje az imádott lényhez hasonlító arezot. Lejla 
és a megfogott vad szemei hasonmásai egymásnak, mondanád te. 
Ezért én rám nézve tiltott dologgá lett ez a gazella. Kiszabadítom 
én őt ezért a baj és a veszedelemből. Annak a rabja vagyok én, a 

Nebuved gham dsudá u kíszeh dsudá 
Neh jekírá buved zi mái efváds 
Viin diger kesz behebbeh-i mubtáds 
Hemeh jekszán tuvánger u dervis 
Bezer u szim n&sudeh kern u bis 
Pis ez in dűsztán csenin bűdend 
Kiz gham-i jekdiger nejäszüdend 
Dsán jeki bftdi ár budi ten dú 
Hál bűdi jeki u meszken dű. 

Hadikat (Bombay 1859.), 256. 1. 
*) Kdlidásza époszában a Ragliuvanqd-bari Daqaratha király meg-

kíméli a gazellákat, mert félelomtői remegő szép szemeik kedvencz neje 
szemeinek mozgását juttatják eszébe. 

Tasyáparesvapi mrigesu (jaránmumuksoli 
Karnántámetya hibhede nibido'pi mustih 
Trásitamátra catulaih smarayatsu netraili 
Praudlia priyá nayana vibhramacestitani 

liagliuvansa ed. Stenzler (London 1832.), IX. Sargah. 80. 1. 
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ki a szerelemben hatalmába ejtette a szerelemnek királyok királyát. 
Te csak igényt tartasz értelem nélkül a szerelmes nevezetre. Félek, 
nem veszik készpénznek ezt az állításodat. Hozd elő a tettet és 
hagyj fel a puszta beszéddel. Hadd legyen a tett szavad kísérője. 
Ha erre nem vagy képes, hallgass és ne fecsegj. Az asszonyokként 
ezt a szóbeszédet hagyd abba. Színleled te imádottad (t. i. Isten) 
iránti szerelmet. I)e azért az élvezetek és czéljaid után jársz. 

Ha saját czéljaidra törekszel bálvány s nem Isten imádó vagy 
te akkor.*) 

*) An senídi kill der 'ereb Medsnűn 
Bftd ber Leila fincsunän meftún 
D'avi dűszti Loila kerd 
Hemeli szelvi kh'is belvi kerd 
Hűllek u zád u búd-i kh'od biguzást 
Rends-rá ráhet u tereb pindást 
Kűh u szelirá girift rneszken-i kh'is 
Bíkheber gesteh ez gham-i teu-i kh'is 
Csend rüz ü nejáft hics tjám 
Szeídrá ber nihád ber reh dám 
Zitifák áhű üftád bedám 
Merd-rá nágahán ber ämed kám 
Csűn bidid an z'eif áhűrá 
Váncsunán rűí u csesm-i nikúrá 
Jeleh kerdes szebnk ez dám űrá 
Ej liemeh 'ásikán ghnlám űrá 
Guft csesmes csű csesm-i jár-i meneszt 
In kih der dám-i men sikár-i meneszt 
Der reh-i 'isk dsefá neh revászt 
Hemrukh-i jár der belá neh revászt 
Csesm-i Leila u csesm-i beszteh bebend 
Heszt gűi bejekdiger mánend 
Men ghulám-i keszi kih der reh-i 'isk 
Sud muszellem űrá sehenseh-i 'isk 
Báli da'vi reví tű bíma'ni 
Neh kherend ez tű terszem in da'vi 
Kerd pis ár u guft kűteh kun 
Bá esenin guft kerd hemreh kun 
Ver neh ez mer'ez i szukhen ber khiz 
Csűn zenán zincsenin szukhen biguriz 
D'avi duszti tű bá ma'liúd 
Pesz t.elebkár i lezzet u makszúd 
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Valószínűleg Szenáji-nak ebből az elbeszéléséből vette az 
eszmét Rumi a mesznevi egyik szép történetkéjéhez, hol Lejla ku-
tyája játsza a gazella szerepét. 

Medsnvn csak azért, mert a tisztátlan állat, mint házőrző 
kutya tartózkodott imádottja közelében, egyre dédelgeti, csókol-
gatja, etetgeti az ebet. «Csókokkal borította fejét, lábát és derekát 
(szószerint köldökét). Édességgel, czukorral kedveskedett neki (bem 
szer u pájes berni búszid u n á f — hem dsuláb u sekeres midád száf). 

Mikor e miatt megszólta őt egy valaki, hogy hogyan csókol-
hatja egy kutya ronda, piszkos dolgokat nyaló száját, így védel-
mezte magát a szerelmes Medsnün. «Annak a kutyának, mely az 
ő közelében tartózkodik, jobb a lába pora a hatalmas oroszlánok-
nál. Hogyan adnám én csak egy szőrszálát is oroszlánokért annak 
az ebnek, a melyik az ő utczáját őrzi (kbák pájes bih ez sir-án-i 
'azim).*) 

Az élethez való makacs ragaszkodásra, mely minden jobb 
érzelmet háttérbe tol, az egyszeri öreg asszony és leánya meséjét 
hozza fel.**) 

Volt egy vén asszonynak egy faluhelyen Mehisztí nevű leánya 
és bárom tehene. Szép, fiatal hajadon leánya, kinek olyan termete 
volt mint a fiatal, sudár cziprusfának, egyszer szemveréstöl nagy 
beteg lett (csesm-i bed külömben egyszerűen szerencsétlenséget is 
jelent). 

Olyan vékony lett a teli holdja mint az újhold. Elsötétült az 
öreg asszony szemei előtt a világ. Lángra lobbant a szíve és égett 
a mája. 

Mert kívüle nem volt senki más gyámolító, támasza. Azért 
egyre azt hajtogatta leánya előtt, hogy bár halna meg előbb mint 

Ger tú makszúdi kh'od giri ber deszt. 
But pereszti nehí kliudái pereszt. 

Hadikat (Bombay 1859.), »63. 1. 
*) Mesznevi ma'neví (Teherán 1299.), 206. 1. és II. köt. (Bulák 

1268.), 22. 1. 
**) Az ind eredetű mese, mely nincs meg sem a Pancsatantra-, sem 

a Hitupadesd-ban, Husszejn Va'iz Iiasifi Kalila és Dimna perzsa átdolgo-
zásának nyolc/.adik könyvében olvasható, hová az arab eredeti fordítás 
valami régibb recensiojából kerülhetett Anni rí Suhríi (Hertford 1851 .) 
385. lap. 
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te az anyád. Történetesen a vén asszony tehene egy napon enni 
valóért egy fazékba beledugta az orrát. Ugy beleszorult a tehén 
feje az edénybe, mint a sánta ember lába a homokba. 

Az öreg nö felé ment a konyhából az a telién, mely úgy né-
zett ki mint az ördög a pokolból. Azt gondolta ijedtében az az öreg 
nő, hogy most jön Azrail (a halál angyala) és ilyképpen fohászko-
dott a nagytestű telién előtt: 

Hogy oh te a halál angyala, nem én vagyok Mehiszti, én csak 
egy ügyefogyott vén asszony vagyok. Ha neked Mehiszti kell, menj, 
vidd el, nem bánom. 

Én elmentem, te tudod, hol a leányom, menj hozzá és ne 
törődj velem. Mikor nem fenyegette a baj, becsben tartotta, de a 
mint veszély elérkezett, átengedte őt. Tudd meg, hogy a baj idején 
senki egy cseppet sem törődik veled. Szépségében gyönyörködött, 
de mihelyt rossztól tartott, azonnal levette róla a kezét. Olyan 
mint a fazék a balgák barátsága, kívül mutatós, belül üres.*) 

*) Dást záli berűsztái tegáv 
Mehiszti 11 ám dukhteri u szeli gnv 
Neű 'arúszi csű szerv neu bálán 
Gest rűzi zi csesin-i bed náláu 
Badr-i ű sud csű máh-i neii bárik 
Sud dsihán pis pirzeii tárik 
Diles litis girift u szűklit dsiger 
Kih nijázi dsuz ű ncdást diger 
Zál guft-i hemiseh bá dukhter 
Pis-i tű bád murden-i máder 
Ez kezá gáv-i zál ez pej khűrd 
Pfiz rűzi bediges ender kerd 
Mánd csű páji ma'kad ender rig 
Än szer mer der jekes ender dig 
Gáv mánend-i div ez dűzekh 
Szű-ji iin zál taklit ez metbekli 
Zál pindást heszt 'Azra'il 
Báng ber dást pis-i gáv-i nebil. 
Iíáj melek-i maűt men neh Mehisztim 
Men jek pir zál mihnetim 
Ger turá Mehiszti hemi bájed 
Sev mer űrá biber merá sájed. ,  
Men bireftem tű dáni u dukhter 
Szűji-ft rev zi kár-i men biguzer 
Bi belá názenín sumurd űrá 
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Az isteni gondviselés iránti bizalmatlanságot egy nagycsaládú 
ember példájával világítja meg Szenáji: «Volt egy elég bajos csa-
ládos ember. Ki megundorodott a családi élet gondjai és aggályai-
tól. Tíz tagból álló családja volt neki és kevés keresete. Nyomorba 
jutott a szegény családapa. Elfordította arczát neje és gyermekei-
től. Gyorsan egy másik országba sietett. És azokat a családjabelie-
ket a városban hátrahagyta. Ebben vélte föltalálhatni lelki nyugal-
mát. Egy kúthoz ért útközben az az ember. Nézd csak, mily játékot 
űzött a sors a családapával! A kútnál egy embert látott üldögélni. 
Veder és kötél volt előtte a földre vetve. 

Volt ott még egy igen gyenge piczi madárka, tized része nagy-
ságra nézve egy verébnek. Gyorsan láss hozzá a munkához, hogy 
jó dolgod legyen, így szólította meg a családos embert a kútnál ülő. 
Száz dirliemért, melyet tőlem kapsz, elégítsd te ki vízzel ezt a 
madarat. 

Itt a kötél és a veder, meg teli vizű kút. Siess itasd meg a 
madarat. Az ember így szólt magában : felém hajlott a szerencse. 
Ennél jobb dolog nem is lehetséges. Egy veder vízzel el lesz a 
madár szomja oltva. S száz dirhem üti a markomat. Megragadta a 
vedret és a kút felé ment. Nem tudta ö az égnek a titkát. Egyre 
búzta esti szürkületig a vizet. De nem lakott jól a vízzel a madár. 

Elfáradt az ember s így szólt: mit tehetek én, hogy ellankadt, 
kimerült ebben a munkában a testem. így szólt akkor a madár 
gazdája: Oli te tudatlan ember, a te megpróbáltatásodra vagyok 
én kiküldve az Isten által. Te ebből a vízzel teli kútból sem vagy 
képes elég vizet adni egy madárnak. 

Mikor tíz gyámoltalan gyermeked van neked, gyáván oda 
hagyod őket. Én vagyok a fenntartó, te csak eszköz vagy. Aztán 
mi okból sopánkodsz, lamentálsz. 

Menj, siess haza, gondoskodj apró gyerekeidről. Én, ki a 

Csűn belá did der szipurd űrá 
Tá hidáni kih vekt-i picsápics 
Hicskesz mer tűrá nebásed I I I C B 

Bedsemál-i nikú bedú bud sád 
Bekliejál-i bedes zi deszt bidád 
Szuhbet-i eblelián csű dig tehiszt 
Ez derűn kliáli ez birfm szehiszt 

Hadikat ul halakat 201. 1. 
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mindennapit adom, képes vagyok arra, hogy kinyissam előtted a 
gondviselés éléstárának az útját.*) 

*) Búd rnord-i nra'íl besz reudsűr 
Sndeli ez 'urnr u 'eis-i kh'is nufür 
Merd-rá dili 'ejál u keszb kalil 
Gest bicsáreh zár rnerd-i mu'll 
Ez ejál u tufűl rukh ber táft 
Bediger náliijet szebuk bisitái't 
Van "ejál besehr der bignzást 
Ráhet-i kli'isten der än pindást 
Beszer-i csáhszári ämed merd 
Bakht billiger kill bá mu'il esili keid. 
Did merdi niseszteh ber szer-i csáb 
Delű bá liabl ber nibádeb beráh 
Murglieki besz z'eif u besz kucsuk 
Kih zi kundsisk búdl ű dih jek 
Guft merd szebuk bikun kári 
Tá ber äjed meger turá bari 
Ez men kliodsa szed direm biszitán 
Murgh-rá zi iib tisnegi binisán 
Delű u habi ínek u csehi pur ab 
Äb dih murgh-rá szebuk bisitáb 
Merd guftá kih bakht rúi neműd 
Bih ez in kár kh'od nesájed bűd 
Bejek delű szír gerded murgh 
Szed direm mer merá seved änmurgh 
Delű bigirift u reft zi szer-i esáh 
Kh'od zi szirr-i felek nebüd ägäh 
Tá pegáh-i zevál äb kesid. 
Murgh sziri ez äb hies nedíd 
Khaszteh sud merd u guft csitnván bűd 
Kih ten-i men der in 'en a fersziid 
Merd-rá merd guft káj nádán 
Imtilián-i tű em men ez jezdán 
Tű mer in murghrá ez csáb puräb 
Netuváni z'äb dád eszbáb 
Dih 'ejál z'eit csűn dári 
Till rá kliir khir biguzári 
Rázikem men tű der miján szebebi 
Csirá bá fighán u bá seghebi. 
Bev szűji kliáneh báz sev besitáb 
Kár-i etfál-i khurd-rá der jáb 
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Halála előtt, míg a &imí-hídján innen van, nem lehet senki 
biztonságban lelki üdve felől. «Hallottad-e azt, hogv mikor 
Hámid Lefáf a mekkai szentélyben a körüljárást végezte. Hirtelen 
összetalálkozott egy aggastyánnal, azzal, a kinek nem volt párja a 
világon. 

így szólítá őt meg az az öreg ember: Mondd meg, oh sejkh, 
milyen a te állapotod, avagy a világ búja szomorít-e téged? 

Jól és békésen biztonságban vagyok év- és hónaphosszat, 
se baj az én szavam, így válaszolt Hamid az öregnek. 

Oh jaj, milyen vétkes szót mondtál, vágott közbe az agg. Mint 
a tudatlan, kábítottad el magadat. Akkor lesz jó az ember álla-
pota, ha átmegy a keskeny 8'Mraí-hídon. Te még nem mentél a 
Sziráton keresztül. 

Hogy lehetne téged boldognak nevezni, oh te, a pusztaság 
vadja! 

Csak miután az édenbe mentél, vetted ki részed az üdvös-
ségből. Be nem jutva még a mennyországba és az üdv házába, 
hogyan lehet valaki boldog, ki el nem nyerte azt, a mire vágyott ? 

Ha ezzel a kettővel készen vagy. Csakis akkor vagy te az üdv 
birtokosa.»*) 

Men kih rűzl dihem tuvánájem 
Itáh-i erzák bor tű bigusájem. 

Hadikat 269. 1. 
*) An senidí kih Hámid Lefáf 

Der herim-i Lerem csú kerd teváf 
Nágehi báz khurd bervej pir 
Ankih der raszr-i kh'od nedást nezir. 
Guft sejkhá bigűi tá csúnl 
Já bereuds-i zemáneh mahzűni 
Guft Hámid szelámet u khejr eszt 
Lefz-i men szál u mäh lá zorr oszt 
Guft vejhek szukhnn khetá gufti 
Hemcsú nádán bekh'od ber ásufti 
Adomi khejr angehí dáred 
Kih Szirát-i dokik biguzáred 
Tű henúz ez Szirát neguzásti 
Khejr csűn básed ej ded-i desti 
B'ad ez an dor bihist csűn rofti 
Ez szelámet-i tű behreh bigiriftí 
Nasudeh der bihist u dár-i szelám 
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Mint valamennyi vallásos író, ócsárolja Szenáji a világot. 
«Egy szépen felöltözött rút, utálatos, büdös szájú, vén asszony a 
világ. Ne bolondítson el téged szép ruhája. Ne hallgass csábító, 
csalfa beszédére. Százezer embert vitt ő már olyant, mint te vagy 
a vízforráshoz. Szomjasan hozott vissza és nem törődött velők. 
A mint elhagytad őt s eltávolodtál ettől a rút vén asszonytól. 

A mennyei hurikhoz szegődtél te akkor. Hogy egyesülhetne 
veled a mennyei huri? Hogyan férhetne meg a rút, vénnel a huri? 
Háromszor mondd ki a töle való elválást, ha van eszed. 

Mert ez az undok, vén asszony férjölő. Hogy lehetne egy 
pillanatra is jó hozzád a világ. Mikor, mint a platánfából, hirtelen 
tűz támad. 

E világ üdítő itala mérege annak a más világnak. Az agy 
nedvessége a lábnak a veszedelme (a részegségre látszik czélozni). 

Míg tied a világ, nem a tied addig a huri.»*) 
A szerelmes, természetesen az isteni szerelem rajongója, csak 

addig győz le minden akadályt, míg magánkívüli állapotban van. 
Ennek a magyarázatára a kővetkező elbeszélést hozza fel Szenáji: 

«Úgy olvastam, hogy volt Bagdádban egy ember, ki kiadta a 
szívét a kezéből (azaz szerelmes lett). Igaz volt az az ember a sze-
relem útján. Hirtelen beleszeretett egy nőbe. A Tigris folyam volt 

Csűn szeláinet buved nejáfteh kám 
Csűn ez in her dü fárigh iii tű 
Angehí khojrä bisáí tű. 

Hadlkat 272. 1. 
*) Szed hezárán esű tu bäb burd 

Tisneh báz ävurd u ghain nekhürd 
Csűn ez in gendeh pir gesti dűr 
Deszt-i pejmán bidádi ez pej húr 
Hur bátű csigűneh perdázed 
Hur bá gendeh pir csűn százed 
Szeli telákes dili áret hics lius eszt 
Zänkih in gendeh pír sűi kus oszt 
Csún seved dahr bátű jekdem khos 
Csűn dsehed nágeh ez csenár ätis 
Nus-i indsá zeliir-i andsá'íszt 
Ter-i meghz äfet i páiszt 
Tá buved dunjaet nebásed húr 

Hadikat 273. 1. 
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köztük a válaszfal. A nőnek a kerkhi Tigris vize szolgált fátyolul. 
(Kerkli egyik külváros Bagdádban.) 

Minden éjjel ez az ember, a szerelmi tűztől hevítve szívében, 
a Tigris folyó felé irányozta lépteit. Átkelve, a nőnek házába ment. 
Eszébe sem jutott neki saját lelkére és testére gondolni. Erőt vett 
rajta a forró szerelem s nagy merészen hozzálátott az úszáshoz. 

Volt annak a holdhoz hasonló arczúnak orczáján egy barna 
anyajegy. Mikor az a fekete folt szemébe ötlött a férfinak, kérdezte 
a nőtől: micsoda ez a folt, oh te lioldarczú ? Mondd el nekem 
ennek a jegynek minemüsegét? 

Az asszony így szólt erre: Ma ne menj te a vízre, gondolj 
életed fentartására. Anyajegy ez a folt az én képemen. Valószínűleg 
kialvóban van már szerelmednek a lángja. Hogy megtudtad látni a 
foltot arczomon ; te, ki tudod, hogy milyen szép vagyok. Nem hall-
gatott rá a férü és merészkedéssel saját vérének lett a kiontója. 

Alámerült és kiadta lelkét a hullámok közt. Teste és lelke 
beleveszett a folyóba. 

Míg ittas volt a szerelemtől a férfi. Addig minden veszélyen 
keresztül tudott gázolni. De a mint kijózanodott a szerelmi részeg-
ségből. Drága lelkével kellett adóznia.»*) 

*) íncsenin kh'ándeh ein kih der Baghdad 
Büd merdi u dil zi deszt bidád 
Der reh-i 'isk merd sud szádik 
Nágahán gest ber zeni 'ásik 
Bűd nahr ul ma'alí ínra báb 
Zen zi Kerkh áb-i Dedsloh gest hidsáb 
Her seb in merd z'átis-i dil-i kh'is 
Báh-i Dedsleh szebuk girifti pís 
'Ebreli kérdi sudí bekhánoh-i zen 
Bikheber gesteh vej zi dsán u zi ten 
Atis-i 'isk kerdeli vejrá peszt 
Vez vekáliet szibáheh kerd bedeszt 
Bűd kháli ber an rukhán csű máh 
Merd der khál-i zen esü kerd nigáh 
Guft káin khál esiszt ej mehrúí 
Bá men ehvál-i khál-i kh'is bigűi 
Zen bedű guft kámseb ender äb 
Menisin dsán-i kh'od szebuk derjáb 
Khál bor rűjem eszt máder zád 
Atis-i tű meger serer binihád 
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A forró szerelem mellett tudomány és észre is van sfciiksége 
a hivönek. «Elme és tudással erősítsd meg a hitnek a kezét. Mit 
futkossz égett lábú kutya módra! 

Nem csak egy héjad van neked, mint a fokhagymának. Veres 
hagymaként van rajtad héjréteged (szójáték a berg a m. levél, 
hatalom, tehetség szóval). 

Még a kútban van a te Józsefed. Nem nyerte az még el a 
magas állást és a koronát. Napot nem látva, hogy lehessen ő hold ? 

Szolga nem léve. hogy lehessen az király? (József ismeretes 
történetére czéloz). Remény és félelem a jó ós a rossznak az oka. 
A föld és naptól van a nap és az éjjel. Nincs azon a világon (t. i. 
a más világon) se jó, se rossz; nem lesz ott föld, nap és csillagok. 

Légy te rabszolga és tűrj szolgaságot, hogy megtudjad, hogy 
miként lehetsz király. Te még nem vagy olyan, hogy kinézésedet 
ne szégyenlené a hit és a bölcsesség. 

Minden, a mi kezdetben lealázás és szenvedéssel jár, később 
felmagasztalás és gazdagság gyümölcsét termi.»*) 

Tá bididi tű khál ber rukh-i men. 
Ägehi zin dsemál ferrukh-i men. 
Merd nesenid u sud be Dodsleh derún 
Betelievvur birikht khod-rá khűn 
Gharkeh sud u bidftd dsán der äb 
Gest dsán u tenee der ab kheráb. 
Merd tá bűd mándeh ender szukr 
Bűd ráh-i szelámet ender sukr 
Csűn zi meszt-i 'isk sud bidár 
Kerd dsán-i 'aziz der szer-i kár 

Hadikat 295. I. 
*) Deszt-i din kun b'ilm u aki kevi 

Csűn szeg pá-ji szűkhtoh csih devi 
Tű neh-i hemesű szír der jek púszt 
Berg-i tű csűn pijáz tű ber túszt 
Jűszuf-i tű henűz der csáh eszt 
Kis neh hengám afszer u dsáh oszt 
Mihr nádideh mäh kej seved ű 
Bendeh ná bűdeli sáh kej buved ű 
Bed u nik zi bim u umid eszt 
Seb u rűz zi khák u khűrsid eszt 
Bed u nik der an dsilián nebuved 
Khák u khűrsid u ákhterán nebuved. 
Bendeh sev tá demi zobűn bási 
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A túlvilági mennyei szerelem birtokosának felesleges a szá-
mító ész. «Meglátott egy szerelmest egy közönyös rideg ember. 
A mint az haldokolva boldogan mosolygott, nevetett. 

Végre is haldokláskor mi ez a nevetés és derültség, így szólt 
hozzá a józan ember. 

A szerelmes így válaszolt: midőn felemelik a fátylukat a 
szépek, ilyen módon halnak meg előttük imádóik. 

Nincs a szerelemnek útmutatója és útja. Azon a pályán 
nincsen sem fej, sem föveg. A szeretett lény iránti szerelem nem a 
szabad választás s nem a szabad akarat dolga. Nem olyan viszony 
az, mint te gondolod. 

Senki sem ismeri a szerelem mibenlétét. Nem minden szív 
alkalmas annak befogadására (vagy nem minden szívnek hazája a 
kebel). 

Ha jól megnézed, nem szenvedhet kétséget, hogy a kilencz 
égen túl van a szerelem útja. 

Az előtt mutatja magát csak jó és rossz színben a hit és a 
hitetlenség. A ki a hitnek csak a külalakját látja és a szívnek csupán 
burokját. A lelkek házából való a szerelem pénze. Nem a személyek, 
az alakok és a testekéből.»*) 

Tá bidáni kih sáli csűn bási 
Tű henűz ímcsenán neh í kiz reng 
Ez tű din u khired nedáred neng 
Her csili zi ágház zill u rends buved 
'Akibet báz 'izz u gends buved. 

Hadikat 295—6. 1. 
*) 'Asik irá jeki fuszurdeh bidid. 

Kih hemi murd u khós hemi khendid 
Guft kákhir bevakt-i dsán dáden 
Csiszt in khendeh u khós isztáden. 
Guft khübán csű perdeh ber girend 
'Asikán pisísán csenin mirend. 
'Isk-rá ráhnumá i u reh nebuved 
Der táriket szer u kuleb nebuved 
'Isk-i rna'sűk ikbtijári niszt 
'Akd zánszán kih tű sumári niszt 
Tskrá keszi vudsftd nesin&szed 
Her dilirá veten neh ber básed 
Ger nikft binigeri neh dsáji sekkeszt 
Iskrá reh vará-ji null felek eszt. 
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lGf> K É G L SÁNDOR. 

Több helyen polemizál Szenáji azokkal, kik anyagiasan fogják 
fel a más világi boldogság gyönyöreit. 

A férfiak szerelme a lelki szükségből ered. De a te vonzalmad 
a kenyér és a hagyma felé irányul csak f isk-i tű heszt szű-ji nán 
u pijáz). Egy lusta így szólt: azért álldogálok kapuja előtt (t. i. az 
Istennek), mert jó eltartással kecsegtet. A feltámadás napján a kövér 
tyúk és a hízott bárányra tartsz te számot. Vele'egyesülni, talál-
kozni akarnak az igazak. Te pedig csak enni valót kérsz tőle az 
ítélet napján. 

Ha nem lenne neked megígérve az eszem-iszom a paradicsom-
ban, bizony nem tennél te eleget az imát rendelő parancsnak.»*) 

Rendkívül nagy önérzettel szól saját müvéről, a Hadlkatvól 
s annak szépségeiről Szenáji, egy minden széppel, jóval teli város-
hoz hasonlítva azt. «Addig, míg én felépítettem ezt a várost, hozzá 
hasonlót senki sem látott a világon. 

Olyan tiszták magas házai a képmutatás, kívánság és szem-
telen tolakodástól, mint a próféta nemzetsége. Földjét az ég bol-
tozata képezi. Az angyalok szárnyai és tollaiból áll ott a szőnyeg. 
Az éden udvara az ő tere. Olyan színpompával tündöklik, mint a 
paradicsom kertje. Külseje úgy veszi ki magát, mint a mosusz illatú 
haj. Belseje tavasz módra nevető arczú. 

Egyik téglája arany, a másik ékszer-drágakő. Mosuszból az 
egyik folyója, ambrából a másik. Minden egyes faága egy világ-
értelem. Minden fűszála a paradicsomi fa egy-egy ága. 

Folyik ott a méz és a bor. Édes vize a lélek üdítő itala. A szív-
kereső areza számára minden folyamában a lelkek vize folyik.»**) 

Szű-ji an kufr u diri ziet u nikűszt 
Kih zi din naks bined zi dil pűszt 
Nakd-i cisk ez szeráji erváh eszt 
Neli ez eskhász u sekl u esbáb eszt 

Hadikat (Bombay 1859.), 292. 1. 
*) Mejli tű heszt dsumleh szű-ji ta 'ám. 

Hadikat 296—7. 1. 
**) Tá biná kerdeh em cseiün sehri 

Meszel-i in kesz nedidob der dehrí 
Kbánebás oz ri já te me' u fuzűl 
Pák cáli csű khandán-i reszűl 
Bűm-i ű szákhteli zi bám-i felek 
Vender ű fers per n bál-i melek 
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SZENÁJI ÉS A PERZSA VALLÁSOS KÖLTÉSZET. 14-7 

Noé prófétához hasonlítja magát költőnk egy helyen, hol 
mentegeti magát, hogy őt nem lehet hibáztatni, ha nincs is foga-
natja jóra buzdító intelmeinek. «Jóllehet, adott az Isten Noénak 
ezen a földön kilenczszázötven életévet.*) Nyilvánosan és titokban 
az Úr igéjét hirdette a hitetleneknek minden időben. Nem hall-
gatott Noé szavára a nép. Senki sem hitt szavának. 

Az alatt a hosszú, kilenczszáz évig tartó próféta élete alatt 
mindössze harminczkilenczen hallgattak a szavára. 

A többiek mind a vízözön áldozataivá lettek. Az én intelmem 
olyan, mint Noé prófétai fellépéae. A lélek felfrissítője az én mon-
dásom. A ki azt meghallgatta, jó annak a dolga. Ahhoz, a ki nem 
hallgatott rá, mi közünk nekünk. Mi megmutattuk a jámborság és 
a menekülés útját.»**) 

Szehn-i dsennet úrfi sudeh mejdfin 
Hemcsú dsennet zi ni'met elvfin 
Záhires hemcsú rnűji mftskin bűi 
Bfitines csún behár khendoh rűi. 
Khisti ez zer u khisti ez güher 
Dsűi ez musk u dsűi ez 'anber 
Her niliáli dsiháni ez ma'ní 
Her gijáhi niháli ez tuba 
'Aszl u mej der ú revfin gesteh 
Äb i sírin ghiza-i dsán gesteh 
Kerdeli ez behr-i rűji dildsűi 
Äb-i dsánhá reván belier dsúi. 

Hadikat 308—9. 1. 
*) Másutt 1000 évesnek mondja, mint az egy előbbi verséből ki-

tetszik. 
**) Nűhrá gercsih 'umr dád iláh 

Ender ín khák nuh szed u pendsáh 
Kerd d'avet báskár u nihán 
Káfiránrá beher zemán u áván 
Khalk neseníd hics da'vet-i Nűh 
Hics kesz kaúli-ú nedást futűh. 
Ender án túl-i 'umr nuh szed szál 
Szi u nuh ten ez ű senid makfil 
Vau diger kaum csún zubán bigusfid 
Khalkrá dsumlegl betufán dád 

Da'vet-i men csú d'avet i Nűh eszt 
Gufteh-i men terávet-i rűh eszt 
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lGf> K É G L SÁNDOR. 

Égj- másik helyen saját állapotáról emlékszik meg, hogy 
azelőtt ő is a bírvágy rabja volt. «Az volt az én állapotom, hogy 
egyideig a kívánság ördöge hajtott engem ide-oda a világon. 

Úgy keringtem a világ körül, mint a kört mérő czirkalom. 
Kívánságtól ösztönöztetve, kör módra forgottam körülötte. Meg-
mutatta nekem bájait az elégedettség fejedelme. Eltiltott a vagyon-
gyűjtéstől és a vágy lehetetlenségét bebizonyította.»*) 

Ugyanebben a versben saját meggyőződéséből eredtnek 
mondja Szenáji «Az igazság kertjét». «Nem szószátyárság ez a 
munka. Lelkemet és szívemet téptem én ki megírásakor. Fonalat 
csináltam lelkem és testemből, hogy tűvel megáshassam ezt a 
bányát (a nehéz dolgot úgy fejezi ki a török és a perzsa, hogy tűvel 
kútat ásni.»**) 

Szenájinak nem volt könnyű a verselés, ezért használja itt a 
tűvelásás hasonlatát. 

Bár soha sem téveszti szem elől főezélját, világi dolgokra 
nézve is üdvös tanácsokat osztogat Szenáji, így a fejedelem udva-
rában megforduló embereknek miheztartás végett ilyen utasí-
tást ád : 

«Ha valami titkot akarsz közölni a szultánokkal. Tudd meg, 
hogy annak úgy be kell tartani a kellő idejét, mint az előírt imá-
nak. Ugy vigyázz a rossz indulatú királyra. Mint szemmel tartja a 

Her kih bisenid bekb bekh úrá bili 
Vänkih neseníd khejr márá csih 
Má neműdim ráh-i rued u nedsát 

Hadikat 322. 1. 
*) Hiszb-i hál ánkih div-i az merá 

Dást jek csend der guzár merá 
Gird-i áfák gesteh csún pergár 
Gird-i gerdán zi liirsz dáireh vár. 

Hadikat 307. 1. 
**) Herzeh návurdeh ern men in tesznif 

Dsán u dil kendeh em der in tálif 
Riszrnán kerdeh em ten u dsánrá 
Tá beszúzen bikendeh em kánrá. 

Hadikat 307. 1. 
V. ö. Ijne ile kuju kazmak tűvel ásni kútat, borzasztó munkát vé-

gezni. A kitartó emberről mondja a török: Ijne ile kuju liazar, tűvel ás 
kútat. Davies Osmanli Proverbs and Quaint Sayings (London 1897.), 79. 1., 
Bálint Gr.: Török nyelvtan (Budapest 1875.), 269. 1. 
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SZENÁJI ÉS A PERZSA VALLÁSOS KÖLTÉSZET. 1 5Í) 

rút asszony szép férjét. Ha felemel téged a király, légy alázatos. 
Ha uraz téged, légy neki engedelmes szolgája».*) 

A fejedelmek balsorsának az igazságtalanul kiontott vér az 
oka; ezt Szenáji az egész keleten példabeszédszerü történetével a 
Barmekidáknak illusztrálja. 

«Mikor hanyatlásnak indult Hsirűn ar-Basid uralma. Igaz ok 
nélkül ontotta akkor a nép vérét. Olyan igazságtalanságot követett 
el Barmak családjával szemben. 

Hogy olyasmire senki sem tud visszaemlékezni. Mikor meg-
ölette az ártatlan Jahjaát. Bossz fordulatot vett akkor szerencséje 
a kkalifának. Volt egy öreg anyja a szerencsétlen Jakjának, ki 
gyönge agglétére meg volt fosztva svíve gyönyörűségétől. Bús-
komorrá tette őt balsorsa. Keserű méreggé vált minden életöröme. 
Harűnnak elmondtak mindent, elbeszélték neki a megszomorított 
anya állapotát. Hogy egyre téged átkoz és birodalmad romlásáért 
imádkozik. 

Békítsd ki őt még jókor és kérj bocsánatot bűnödért az öreg 
asszonytól. Titokban meglátogatta az agg nőt egy éjjel Harűn és 
bocsánatot kért tőle. 

Megajándékozta őt sok gyöngy- és ékkővel, mert ilyen úton 
remélt czélt érhetni. 

így szólt hozzá: a végzet akarta azt, a mi történt, oh anyám. 
A sors által okozott bajon töprengni, mit használ neked! 

Légy ezután okos s feledkezz meg az én átkozásomról. Ha 
nem maradt is meg Jakja és baj érte őt. Ezentúl én leszek a te 
fiad. Én helyettesítem őt nálad, hagyj fel tehát a bosszú, gyűlölet 
és a rossz kívánságokkal. 

Ilyen szókra fakadt akkor az öreg anya: Oh király, magad 
beláthatod, hogy nem tehetek egyebet, mint hogy őt siratom. 

Ha te azt a veszteséget kipótolhatnád s őt helyettesíthetnéd, 
tökéletesen azonosnak kellene vele lenned, holott te csak jelességre 

*) Bá szelátln csú guft kh'áhi ráz 
Vekt-i änrä bidán csú vekt-i nemáz 
Kun murá rát sáh-i bedkhűrá 
Csűn zen-i zist sül nikű-rá 
Seh csű berdáredet figendeh bás 
Csú turá kh'odsa kh'áned bende es bás 

Hadikat 361. 1. 
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lGf> KÉGL SÁNDOR. 

vagy az. Még azzal a nagy voltoddal is, a mire te szert tettél, nem 
foglalhatod te el az ő helyét a szívemben. 

Mivel őt nem lehet onnét eltávolítani, hogy lehetne bútól 
ment az édes anyja! Azért, hogy te magas rangú és hatalmas vagy, 
nem kívánlak én téged fiamnak.»*) 

Szörnyű megvetéssel így jellemzi a fűzfa-poétákat, kik csak a 
nagyok adományaiért esengnek: «Egy csoport érdemetlen vers-
szóró. Kik a versfaragásra adták magokat. Szívük és testük ostoba, 
együgyű és romlott. Kedélyök és verselésök beteg és terméketlen. 
Olyan piros, szép az arczuk, mint a veres hagyma. De ha közelebb-
ről megnézed, csupa héjból áll az. Kutyának jól neveltek ők, de 
embernek durvák. Látni való van, de enni való nincs náluk. 

*) Csűri tebeli sud khiláfet-i Hárűn 
Rlkbt mer khalk-rá benáhakk khnn 
Kerd ber al-i Berniek an bidád 
Kill keszi zíin szifet nedáred jád 
Jahja bigűnah-rá csű bikust 
Gest ber vej zemáneh tund u durust 
Máderi dást Jahja mazlűm 
Pir u 'ádsiz zi kám-i dil malírűm 
Dsuft-i enduh gesteh ez bed-i dahr 
'Eis sirin berű sud csun zehr 
Báz guftend hál Hárűn-rá 
"Erzelr kerdend liál-i mahzűnrá 
Kih du'á-i bedet hemi gűjed 
Milketet rá zevál midsűjed 
Dili-ű khűs kun vez 'akd i pegáh 
Báz kh'áh ez 'adsűzeli 'uzr-i gunáli. 
Reft Harűn sebí zi khalk nihán 
Ber gusádeh zi 'uzr-i dsurm zebán 
Durr u gúher beszí bedű bakhsíd 
Ráh-i számán-i kár-i kh'od an did 
Griftes ej máder än kazái bűd 
Csűn kazá reft zári-tű csih szűd 
Ba'd ez ín kárhá bá hus kun 
Ez du'á-i bedem feráműs kun 
Gercsih Jah ja nemánd u jáft guzend 
Men turá zín szipesz buvem ferzend 
Men bedsá-ji vejem tű dil khűsdár 
Hikd u kin u du'á-i bed biguzár 

Hadikat (Bombay 1859.), 302. 1. 

4 1 0 



SZENÁJI ÉS A PERZSA VALLÁSOS KÖLTÉSZET. I I 5 

Mióta szólásra mozgatták nyelvöket. 
Megszerettették a siketséget az észszel. Leikök olyan, mint a 

részeg, borral teli agyveleje. Olyan együgyű a szívok, mint a versök. 
Rútak cselekedeteik, mint költeményeik értelme. Oly nehézkesek 
hasonlataik, mint a lelkök. Háborúságnak egészség nevet adva. 
Dál-t zál-ra rímelve (a perzsa prosodia egyik sarkalatos szabálya 
tiltja ezt). Arczuk az emberekéhez hasonló, tetteik azonban a 
Nesznászokéhoz.*) Nem téve külömbséget a szerencsétlenség és az 
ajándék között (nehezen fordítható szójáték az arab mihnet baj és 
minhet adomány szóval). Mindnyájan rászorulnak a darócz (kir-
bász) öltönyre. Olyan gyógyíthatlan az elméjök, mint a süketnek 
született ember füle. 

Belsejökben nincsen tudomány, azért egy lett nekik a szűz 
leány és a terhes asszony. Igen örülhet a világ ága és gyökere, 
bogy ilyen költők lépnek a nagyok elé. 

Úgy elfoglalják az emberek házait, mint az egerek. Úgy fut 
előlük a közönség, mint a felvert vadállat. Macska alakúak, de egét 
cselekedetüek. Azért foglalják el az emberek lakását. Macska módra 
falatra éheznek. Egérként pusztítják a feltálalt enni valókat. Gono-
szak és alázatos hizelgők, mint a macska. Elszivelik egy darab 
böröcskéért a pofont. Vakmerően lopnak, mint a macska.»**) 

*) Nesznász az ördögök vagy mesés lények egy neme, csak egy 
lábuk és csak egy karjuk van, afféle félemberek. Kazvinl szerint a démo-
nok és emberek egyesülésének eredményei. Kosmographie ed. Wiistenfeld 
(Göttinga 1849.), I. Die Wunder der Schöpfung 371. 1. 

**) Jek remeh násaján s'ir perás 
Khisten kerdeh ender s'ir terás 
Káleb u kalbsán szelim u le'im 
Khátir u neznisän szakim u 'akim 
Jiűisán csűn pijáz la'l u nikűszt 
Lik csűn binigeri bűd hemeh pűszt 
l)iden-i heszt u khűrdeni neh mudám 
Csűn szeg pakhtehend u merdum khám 
T& zebán der szukhen dserí kerdend 
'Akl-rá 'ásik-i keri kerdend 
Dsánsán hemcsű rueghz pur bádeh 
Dilsán hemcsű nezmsán szádoh. 
Fi'lsán zist csűn 'ibáretsán 
Dsángirán hemcsű iszti 'áretsán 
Fitneh-rá nam-i 'áfijet kerdeh 
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lGf> KÉGL SÁNDOR. 

Különösen haragudhatott Szenáji egy Tálegání nevű költőre, 
kiről, fájdalom, nem tudunk semmit. Egy szörnyen epés szatyrá-
ban, mely éppen nem illik a szent Hadikat keretébe, borzasztó 
mocskos szájjal, egy nagy sejkhhez nem igen illő modorban gya-
lázza őt. «Es ez a másik egy hazug költő. Kinek egy szava sem 
igaz. Olyan a verse, mint a veres hagyma (ez úgy látszik, kedvencz 
hasonlata a nagy sejkhnek), bár elég jól hangzik. De ha kifejted, 
látod, hogy csupa héj. Tudománya pokol módra elégeti a józanész 
alakját. 

Hideg szavától elfagy a fül. Olyan födetlen fejű a szava, mint 
a teste. Olyan rút az értelme szavának, mint a milyen feslett életű 
a felesége» (az eredetit szelídítve kihagyásokkal).*) 

Dál bá zál káfijet kerdeh 
Ferk ná kerdeli mihnet ez minket 
'Aki zlsán bidásteli 'adet 
Bűi csű nász u f i i csűn nesznász 
Hemeh muhtáds-i dsámeli-i kirbász 
Hűs sán der dsihán bi ferjád 
Báz csűn gűs-i ker máder zád. 
Ez derűn dsáhileszt 'álimsán 
Zän jeki gest bikr u hámilsán 
Szakht sád eszt sákh u bikh-i dsihán 
Ez csenin sá'irán pís-i mihán 
lvháneh-i merdumán girifteh esű műs 
Khalk ez isán remendeh hemcsű vuhfts 
Gurbeh seklend u műs tá szirend 
Kháneh-i merdumán ez an girend. 
Hemcsű gurbeh belukmek-i muhtáds 
Kerdeh csűn műs szufrehá táráds 
Hemcsű gurbeh leim u kh'árí dűszt 
Khurdeh szejl-i zi behr-i páreh-í pűszt 
Der rubűden beszán gurbeh i sükh. 

Hadikat 414—5. 1. 
*) Vln diger heszt sá'ir bedurugh 

Kih nedáred kedigzes les furűgh 
Csűn pijázeszt nezmes arcsik nikúszt 
Tá bepáján csű binigeri hemeh pűszt 
Dil u dsán tireh hemcsű tűdeh-i derd 
Delien u kun jeki csű muhreh i nerd 
Huner-i ú sz'ßir-i szúret-i hűs 
Szukhenes zemherir-i sehreh-i gűs 
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SZENÁJI ÉS A PERZSA VALLÁSOS KÖLTÉSZET. I I 5 

A rossz orvosokat, kik sok embert a sírba küldenek, így 
gúnyolja Szenáji a Hadikat vége felé, hol a dicséretet a gúnyolódás 
váltja fel. «Hallottuk ennek az ötvennek (t. i. az előbbi énekben 
elmondta, hogy ötvenféle betegség gyötri az emberiséget) a miben-
létét.*) 

Rövidre kell most szabni a beszédet. Az összes orvosok így 
állapították meg ezeknek a betegségeknek a symptomáit. így tették 
azt papírra. Olyanok a mai orvosok, ba te kérdezed, hogy Iste-
nemre mondom, ha ezer közt akad egy, a ki tud valamit és könyvet 
olvas. Mind a nagy tudatlanságban sinylenek. Mind a sírdomb és a 
sír sepergetői. Százezreit a betegeknek ölik meg évenként. Mind-
annyian Azra'il, a halál angyalának jó barátai. Ok a gyilkosok és 
az egész nép az ő áldozatuk. Jaj annak az embernek, a ki erre a 
vak, segíteni nem tudó népségre rászorul! 

Oh Uram Isten, szabadítsd meg irgalomból a közönséget az 
ilyen orvosoktól! 

Mert egész világ pusztult már el ő miattok, a nép lelkével 
tanúskodik rossz mivoltukról.»**) 

Khlreh rúi zi tireh rdi bih 
Bi zebáni zi zsázskhái bih 
Szukhenes szer berelmeli hemesű tenes 
Ma'nies kűnderideh hemesű zenes. 

Hadikat 415—16. 1. 
*) A hadd szót a betegség diagnosisának jelölésére használja 

Szenáji : 
Hadd-i kulends heszt derdi szakht 
Der derűn-i sikem csű binihed rakht 

A kolika symptomája az erős fájás a gyomor belsejében, mikor azt 
megkapja valaki. Hadikat 437. 1. 

**) In senidlm liadd-i ín pendsáli 
Kerd bájed kenún szukhen kűtáh 
Hukoruú dsumleh liadd-i in omráz 
ín nihádend ber szevád u bejáz 
Ez etibbá-i 'am ín ejjám 
Ger bipurszi ez in hemeh jek nám 
Bekliudá ár sinászed u dáned 
Der hezárán kitáb ber kh'áned 
Hemeh ez dsehl pur ser u súrend 
Hemeh kennász-i ákemeh u gúrend 
Szed hezárán merízrft her szál 
Bikusend ez kifájet-i e fá l 
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Az ügyetlen orvosok kigúnyolása után az asztrologusokat 
támadja meg Szenáji, ki mint azt már láttuk, nem sokra becsülte 
az ő korában annyira kedvelt csillagjóslás művészetét. «Ezek, a kik 
a csillagokból jövendölnek (szószerint a törvények, határozatok 
emberei, itt a csillagjósok véleményadásait érti a törvények kifeje-
zés alatt). 

A jövendőlés és sors előre megmondásában csak saját előnyü-
ket tartják szem előtt. Beszelnek a csillagok forgásáról. Even és 
hónapon át a szerencse és balsors előjeleinek kimutatásával foglal-
koznak. Mind az égbolt ós a csillagok kémei. De azért csak a földi 
gyönyörökre vágynak. 

Véleményadásukban csak saját nézetüket mondják mind-
annyian (azaz azt mondják, a mi nekik tetszik). Fejemre esküszöm, 
hogy ostobaságot fecsegnek össze. A csaló sötétség az ő kalauzuk. 
Kevesebbek a föld poránál, por legyen a fejükön. Nevét sem hal-
lották Ptolemaeusn&k. Olyan hangosak és belül üresek ők, mint a 
dob. Mindnyájan a sötétség képmutató ámításának a tanítványai. 

Mind az ő hazugságát hirdetik».*) 

Hemeh liesztend jár-i 'Azrá'il 
Kát 11 isán u khalk dBumleli kattl 
Váj ünkesz kill lieszt hádsetmend 
Becsentn kaúm kftr bi derdbend 
Ej khudávend ez csenin liukemá 
Khalkrá kun befazt-i kli'ls rehá 
Kill dsihán sud zi í'ilsán virán 
Khalkrá ezín bedán bedsán hurhán. 

Hadikat 437—38. 1. 
*) Báz inliá kih merd-i ekhám end 

Hemeh der fái u zedsr kh'od kámend 
Nefesz ez gerdis-i nudsűm zenend 
Szál u mell fái sz'ad u süm zenend. 
Hemeh dsászűsz-i nedsm u eflákend 
Hemeh bá mejl-i takhteh-i kliákend. 
Hemeli der ráh-i hukm kh'od rájend 
Beszer-i men kih zsázs mikhájend 
Zork-i Bul-ghebesz eszt rehbersán 
Kern zi khákend khák ber szersán 
Nesenideh nám-i Batllműsz 
Pur fighán u miján tehí csűn küsz 
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Megemlékezve ifjúkori udvari költői mivoltáról, a Hadikat 
utolsó fejezetében az uralkodót és számos előkelő egyént egekig 
magasztal. Még a fejedelem környezetét képező török ghulámok 
(aféle janicsárok) és a néger háremőrökröl sem feledkezik meg. 

Érdekes, hogy az udvari tudósok és hivatalnokokkal egy 
versben énekli meg őket. «Tudósaid, kik olyan hatalmas éles nyelvű 
szónokok, mint a kard. 

Hivatalnokaid úgy beadják a derekukat, mint a lándzsa. 
Aztán ezek a felövezett szolgálatkészek, kik állandóan udvarodnál 
tartózkodnak. Ők hódították meg számodra az egész birodalmadat. 

Jóllehet, mindig bosszúálló, heves vérű daliák, de csak az 
igaz hitérti buzgalom hevíti keblöket. Senkinek sem ütik le harag 
és bosszúból a fejét. Mint Ali, csak a hit javáért hadakoznak ők. 
Két eszközük ád nekik Ali módjára bátorságot; az egyik a szent-
írás könyve, a másik a kard pengéje. 

Nincs semmi hazugság a beszédükben. Nincs a szent hagyo-
mány és a vasnál egyéb eszközük. Mivel a más világra számítanak. 
Azért elégszenek meg azzal a kettővel abból a világból. 

Mikor a királytól az imaházba sietnek, Tanrí Taüri-t (törökül 
a. m. Isten) mondanak. Két dolognál sehol sincs nekik egyéb tenni 
valójuk. Ez a kettő: az isteni tisztelet és a király szolgálata. 

Talpuktól szívük mélyéig százezreket számlál a testük, de 
csak egy a szívük. Karddal, lándzsa és dárdával felfegyverkezve, 
mindnyájan szolgálatkészen állnak. 

Pohárral kezükben olyanok, mint a Vénus-csillag. Szablyával 
kezükben pedig úgy néznek ki, mint a nap. 

Lakománál olyanok, mint a nap és a hold. Harczban meg, 
mint a dühös hím oroszlán. Azok a négerek, kik a te őrzőid. Dicső-
ségesen a te egedben élnek. Ha feketék is és haragosak. Azért ők 
a birodalom és a hit rendben tartására gondolnak. 

Olyan teli szívvel a mellük mindannyinak, mint a gránát-
almának. Termetük olyan magas, erőteljes, mint a platánfa. Jót 
hoznak a jó barátra, vészt az ellenségre. Az ellenségnek kőkemé-
nyek, a jó barátnak viaszlágyságúak. 

Hemeh ságird-i zerk-i bul ghebesz 
Hemeh ez zerk-i ű zenerid nefesz. 

Hadikat 438. 1. 
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A jó barátoknak jót jelentenek ők. De mindig bajt és romlást 
az ellenségeknek. 

A birodalom és az igaz hit javára kell a hadsereg. Ilyenek ők 
és ilyenek kellenek.»*) 

*) 'Alimánet csű tigli csireh zobán 
'Ámilánet csű nlzeli beszteli miján 
Vin kenier besztegán kill her der-i tú 
Bigusádend dsumleh kisver-i tű 
Gercsili hemváreli tund u kin dárend 
Tündi khú zi behr-i din dárend 
Gorden-i kesz bekhesni u kin nezenend 
Csűn 'Ali dsuz bámr-i din nezenend 
Csűn 'Ali zin dű álet end dilir 
Meszhef-i ser' u szeflieh-i senasir 
Niszt durűghrű der mekálet sün 
Dsuz hedid u hedisz áletsán 
Csűn szer-i mulk-i dsávidan ddrend 
Zán dsihán ín dűrá bedán dárend. 
Geh zi seh szű-ji szidsdeli geli pűjend 
Tanri, taiiri hemi gújend 
Niszt sán dsuz dú kár der hemeh gáli 
Khidmet i kerdigár u khidmot i sáh 
Ez kef-i páí tá betárek-i dil. 
Szed hezárán tenend der jekdil 
Tlghdárán csú nizeh u csű szinán 
Hemeh her dseszteh u biboszteli miján 
Dsám ber kef beszán Náliíd end 
Tigh der deszt hemcsű khűrsíd end 
Begeh-i bezin hemcsű semsz u kamer 
Begeh-i rezm sir serzeh-i ner 
Zongijáni kih pászbán-i tű end 
Ez tefákhur ber ászmán-i tű end 
Ger szijáhend u gercsih kín dárend 
Itáí zi nezm-i mulk u din dárend 
Hemeh ber purdilend hemcsű enár 
Hemeh kadd berz pendseh iiemcsű csenár 
Ber dili jemen u ber 'adu sűm end 
Kheszem-rá szeng u dűszt rá műmend. 
Dűsztánrá mubárek end befál 
Dűsmenánrá hemiseh rends u vebál 
Lesker ez behr-i mulk u diu bájed 
Inc8enin end u incsenin bájed. 

Hadikat 380—81. 1. 
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Saját élményeiből meríti az inspiratiot, mikor a Bej városá-
ban dühöngött éhséget leírja. «Egykor nagy inség támadt Bej 
városában. Távol legyünk ettől a várostól és környékétől. 

Olyan nagy lett ott a szorultság s a nyomorúság. Hogy ember-
evő lett az ember, mint a farkas. Minden anya siránkozva sütötte 
meg szamarát és saját magzatát. Olyan megengedett dolognak tar-
totta akkoriban az emberi természet testvérének a vérét, mint a 
tejet. Kevés döglött kutyát látott a szem abban a városban, melyet 
meg nem vásároltak az emberek. 

Elejbém jött abban az állapotban egy jámbor néger. Nyomor-
tól sarkalva, elszorult szívvel. 

így szólt: az ember eszi most az embert. Mondj te egy imát, 
mert én már mondtam. 

így szólék hozzá: az egyenes úton járj és ne sántikálj. Menj 
és hagyd el, a míg tart az inség. Hadd tudd meg, hogy a mulandó-
ság házában. 

Senki senkinek nincs semmi hasznára. Igazságot tégy, légy 
igaz, hagyj fel a hazudozással. Csinálj hajót és evezz a tengeren. 
Egy szemernyi igaz mindennél jobb, mert az úton (a mystikus útat 
érti). Oroszlánt fognak a leghitványabb rókák.»*) 

*) Kahti uftád vektí ender Bej 
Dúr ez in sehr vez neváhí voj 
Äncsunän teng sud ber isán kár 
Kádemi sud esű gurg merdum kh'ár 
Kord her máderi hemí girján 
Klier u ferzend-i kh'isrá birján 
Kerd ber kh'od berni tibá-'i emir 
Khűn-i hemsíreh-rá helál esű sír 
Ender an sehr csesm-i szer kern did 
Szeg murdeh kih merdumán neklierid 
Ender ín hál 'árif-i zengi 
Pisem ámed zi ráh-i diltengi 
Guft nierdum heml khűred merdum 
Tű du'ái kun kih men kordém 
Guftemes rászt rev mekun lengi 
Birev u biguzár tá buved tengi 
Tá bidánl kih der szerái u peszics 
Hícskesz niszt hlcskeszrá hics 
Szidk kun szidk mekhrokeh jeleli kun 
Száz kestí bebahr der kheleh kun 
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Nagy megvetéssel szól. megfeledkezve saját elő'óletéről, azok-
ról, kik a hozzájuk hasonló halandó embernek haszon fejében szol-
gálnak és uraik szeszélyeit tűrik. «Azok, a kik a közönség szol-
gálatának terhét viselik. Hónap- és évhosszat vígan, elégedetten 
teljesítik ezt a dolgot. Magukhoz hasonszőrűnek zsarnokságához 
beleegyezésüket adják. 

Megurazzák a bolondos hiúkat. Saját magokat öntudatosan 
porig alázzák (az eredetit szelídítve). / t t 

Éjjel-nappal a hitvány ember szolgálatában futkosnak. Kutya 
módra falatért kuncsorognak. 

Ha eltüsszenti magát, mint az Isten előtt, leborul és két 
lábra állva szolgál neki.»*) 

Irigyei, kik rossz szemmel nézték Szenáji nagy hírnevét és 
azt a nagy tiszteletet, melylyel őt a fejedelem kitüntette. 

A Hadikatb&n foglalt tanok orthodox mivoltát kétségbe-
vonva, Szenáji ellen kezdték felbujtogatni a vakbuzgó moham-
medánokat. 

Hatalmas fegyvert adott kezökbe a többé-kevésbbé eretnek 
színezetű szufi-doctrina, mely az «Igazság kertje» alapeszméjét 
képezi. 

Szorultságában egy baghdadi jó barátjához, az istenfélő 
Burkán ed-Din Abul-hasszan Alihoz, ki Birjánger név alatt volt 
ismeretes, fordult a költő; elküldve neki a Hadikat eredeti kéz-
iratát, hogy mondjon baghdadi imám létére fetvát a művéről. 

Zerreh-i szidk bih ender ráh 
Sírgírend kemterín-i rűbáh. 

J.ladíkat 429—30. 1. 
*) Vankeszáni kih bár-i khalk kesend 

Ziin 'emel szál u máh sád u khűsend 
Szál u máh ez beráji ník u bedi 
Sudeh rázi bedsevr-i hemcsű kh'odí 
Eblehirá khudajegán kh'ánend 
Ris-i kh'ud mirijend u midánend 
Rűz ii seb der rikáb-i szufleh deván 
Hemcsű szeg kh'ásztár lukmeh-i nán 
Ver kuned 'atszeh mer űrá csű khudáí 
Szidsdeh áred báiszted bedú páji 

Hadikat (Bombay 1859.), 431. 1. 
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Némelyek szerint még Baghdadban volt a kézirat, mikor Szenáji 
meghalt.*) 

Küldeményét egy elaborált verssel kisérte Szenáji, melyben 
régi ismeretségükre hivatkozva, kéri fel véleményadásra jó barátját, 
ez a Hadikat utolsó költeménye a bombayi kiadásban. 

«Oh te, ki Musztafa hitének vezére vagy. Testvérek módjára 
tégy szolgálatot. Emlékezz csak vissza a régi jó baráti viszony 
kötelékére. S ne térj le a testvérekhez illő útról. Te vagy az igaz hit 
bizonyítéka (czélzás az imám nevének jelentésére). 

Szabadíts meg engem ezektől a tudatlan gáncsolóktól. 
Míg te Baghdadban élsz nagy tiszteletben, addig engem a 

szomorúság emészt. Nem mondod te azt, hogy segítek rajta. Ret-
tegés és aggodalomban múlik el évem és hónapom. Ghaznin föld-
jének a foglya vagyok én. 

Mutasd ki végre, hogy jó testvér vagy. S vond félre a közöt-
tünk levő függönyöket. 

Ámbár ón mai napság minden hitvány ember rabja vagyok, 
de azért reménylem, hogy jobbra fordul majd a dolgom. 

Meddig még te részedről ez a visszatartás és távolmaradás ! 
Fejemre mondom, nem vagy te ebben hibátlan! 

Jussanak eszedbe a régi dolgok. Ne feledkezz meg a só ós a 
kenyér jogáról! 

Ez a könyv, melyet én üdvös tanácsadásra összeállítottam. 
Olyan bájoló, szívrabló, mint a paradicsomi húri szépség arcza. 

Bár sok müvet láttál te már. De ilyen munkát még nem láttál. 
A beavatottak szívének bizalmas barátja ennek a szava. Új, ízléses 
és nem rendszertelen. Mindent, a mit csak én tudtam az egyes 
tudományokból. Mindazt itt a közönség elé tárom. A mi csak a 
szent szövegben és a hagyományokban találtatik és nagy sejkhek-
től származik. 

Mind össze van gyűjtve ebben a könyvben. Az ész gyüleke-
zetének világító gyertyája ez. Ez az okosok számára a lelki táp-
lálék. Beavatottaknak jobb ez a léleknél. Egy szava, tudd meg, 
fölér egy világgal. 

Olyan ez, tudd meg azt, mint egy perzsa Korán. Mit mondjak 

*) Browne: A Catalogue of the Persian Manuscripts (Cambridge 
1896.), 296. 1. 
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én. hisz te magad is jól tudod, hogy nem hoz reám szégyent, ha 
elolvasod. 

Mert olyan ez a bölcsességnek, mint a rózsáról lengedező 
illattal terhes szellő. 

Nem mint más munka, mely olyan, mint dob pergése. Olyan 
ez, mint a kitűnőség és a hasznos tudás vasárnapja. A tudomány 
tere és az isteni egység világa. 

Olyan, mint egy szép, szűz leány, szépségre és becsre az ég 
holdjához hasonló. Ékességre és díszre nézve olyan, mint a huri 
nyaka. Tartsd tőle távol, oh Uram, a profán kezeket?1) 

*) Ej tű berdin-i Musztafa szálár. 
Ber tárik-i biraderán kun kár 
'Ahd-i dirineh-rá bejád aver 
Vez tarik-i biráderán meguzer 
Din-i hakk-rá tűi burhán 
Mer merá ez in ghafilká birekán 
Tű be-Baglidád sán u men násád 
Khűd negűi űrá reszem ferjád. 
Szál u meh tersznák ú enduhgin 
Gesteh mehbűsz-i turbet i Gliaznin 
Mikun äkhir biráderi pis är 
Vez miján ín hidsábhá ber dár 
Geresih keszteni ászir-i her náehl 
Csesm dárem kih kárem gerded szelil. 
Tá kej in inkibáz vin dűri 
Beszer-i men kill tű neh ma'zűri 
'Ahdhá-ji kadim-rá jád ár 
Hakk-i nán u nemek firű meguzár 
ín kitábi kih kerdeh em der pend 
Csűn rukh-i hűr dilber u dilbend. 
Geresih biszjár dideh-i tálif 
Hies didi berin szifet tesznif 
Unsz-i dilhá-ji 'árifán szukhun 
Tázeh u bá mezeh neh bi szer u bun. 
Heresih dániszteh em ez nev'i 'ulűm 
Kerdeh em dsumleh khalkrá ma'lúm 
Ancsih nessz oszt váncsih ákhbár eszt 
Vez mesáikh heränesih ászár eszt 
Ender in námoh dsumlegi dsem 'eszt 
Medslisz-i 'akl-rá jeki sem' eszt 

Ukelá-rá ghizá-i dsán básed 
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Csak a tudatlanoknak nem tetszik ez a könyv s tudatlanság-
ból gúnyt űznek belőle. De az, a ki szóismerő és bölcs, úgy tiszteli 
azt, mint a Koránt. Minden költő versét fölülmúló ékesszólók és 
remekeknek találja ezeket a verseket. A rejtett dolgokat tudó 
teremtő Isten a tanúm, bogy ez a helyes út az én útam.»*) 

Végül kéri barátját, liogy elolvasva müvét, válaszában mondja 
el arról őszintén a véleményét. «En költöttem ezt és neked meg-
küldtem. Feltártam a tudományok kincstárának az ajtaját. 

Ha tetszésedet megnyeri ez a mű. Biztonságban lesz akkor a 
vésztől az ón lelkem. Ha nem találod jónak ezt a könyvet. 

Gondold meg, hogy nem láttad azt egészen. 
Te tudod, hogy ez nem hiábavalóságokat tárgyal. Idd meg 

tebát hamar és dörzsölj port az ajkadhoz. Aggályos várakozás most 
az én sorsom. Hegyként nehezül a gond a keblemre. 

Méltóztassál elolvasni ezt a költeményt. Válaszodban mutasd 
ki annak jó, rossz voltát. Többet nem háborgatlak én téged. Mutasd 
ezt be az összes előkelő és köznépnek. Mondván: ez Medsdűd hit-

Fuzelá-rá bih ez reván básed 
Jek szűkben zin u 'álerní dánes 
Hemcsű kúrán párszí dánes 

Men csigűjein tű khúd nikú dání 
Kih negerdem khedsel csű ber kh'áni. 
Kih khired-rá neszim-i űszt csű gul. 
Neh csű díger hedísz báng-i duhnl. 
Rűz-i bázár-i fazl u 'ihn i mufld 
Erszeh-i *ilm u 'álem-i taühid 

Hemcsű dúsizeh dúkhteri zíbá 
Be dsemál u behá csű máh-i szemá 
Behula u hulel csű gerden-i liűr 
Deszt-i náehl dár já rebb dűr 

Hadikat 492-93. 1. 
*) Dsáhilán dsumleh ná peszend kunend. 

Yez szer-i dsahl rískhend kunend. 
Vánkili básed szűkben sinász u hekim 
Hemcsű kúrán nihod űrá ta'zirn 
Jábed ín bejthá dsezl u feszih 
Bor hemeh s'ir-i sá'iráu terdsih 
Khálik ghaibdán guváh-i meneszt 
Kin reh sáli ráh ráh-i meneszt. 

U. o. 494. 1. 
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vallása. (Szenáji neve.) Mindent elmondtam, a mi mondani valóm 
volt. Mit mondanak majd erről a műről? Mely egészében fúratlan 
igaz gyöngye az oczeánnak. 

Befejezem az elbeszélést és imát mondok. Dicsérettel a te 
tetszésedet keresem. 

Éjjel-nappal azt kívánom a Teremtőmtől. Hogy czéljaidra 
nézve légy te győztes. Befejeződött ez a könyv a Dej hónapban. 
Az Azer havában vetettem meg neki az alapját. Ötszázhuszon-
négyet írtak akkor. Ötszázbuszonötben készült az el.»*) 

A Hadikat hírneve egészen elhomályosította Szenáji apróbb 
vallásos költeményeit. Úgy hogy ezek alig találtak olvasókra. 
Aránylag keveset másolták le azokat. Ethé csak egy codexet ismer, 
hol mind együtt találhatók Szenáji mesznevijei.**) 

*) Guftem in u beret íirisztádem 
Der-i gends-i "ulűm bigusádem 
Ger turá in szukhen peszend äjed 
Dsán-i inen imen ez guzend äjed 
Ver peszend-i tű nejäjed ín guftár 
Khűd nedidi bedsumleh jád engár 
Tú sinászi kill niszt liezl u muliál 
Nűs kun zűd u kliák her leb mái 
Muntozer mándeh ein der in endűh. 
Ez gham-i rűzgár ber dil kűh. 
ín szukhen-rá mutál'e et fermái 
Nlk u bed der dseváb báz numái. 
Nedihem bis ez in turá teszdi' 
Erzeh kun bor hemeh serif u vezi' 
Gűi in f t ikad-i Medsdüd eszt 
Dsumleh ber guftem äncsih mekszűdeszt 
Tá csih güjend ber csenín gufteh 
Durr-i derjászt dsumleh nasznfteh 
Besz kunem kisszeh u du'á gftjem 
Mer turá der szená rizd dsújem. 
Kh'áhem ez kerdigár-i men seb ú ráz 
Kih seví ber murádhá pírűz 
Sud témám in kitáb der nieh-i Dej 
Kih der Azer figendem in-rá pej 
Pánszed u biszt u esár refteh zi am. 
Pánszed u biszt u pends gest témám. 

Hadikat 494—5. 1. 
**) Die alle zusammen nur in einer einzigen Handschrift sich fin-
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Kiadva csak egy van a rövidebb mesznevik közül, ez a Szair 
ul'ibád Halma ád, Isten szolgáinak vándor útja az örökkévalóságba, 
melyet a jeles perzsa tudós, Riza Kuli Khán tett közzé kivonatosan 
a Medsma'ul fuszehában. 

Ez a költemény, mely Kunitz ur-rumuz a. m. a titkok kincs-
tárai czím alatt is ismeretes, a szufik mystikus út já t rajzolja a leg-
főbb lény felé. A költő úgy adja elő a dolgot, mintha Dante ként ő 
maga tenné meg ezt a túlvilági utazást. 

Vergilius szerepét egy szentéletü aggastyán veszi át Sze-
nájin&l. 

«Egy kegyes, fényes arczú öreg ember (pir merdi letíf u 
nűrání), ki olyan volt, mint a pogányságban az igazhivő.» A költőt 
egészen elragadja az aggastyán tiszteletet parancsoló fenséges 
alakja. «így szóltam hozzá: Oh te, az ilyen éjek világító mécse. 
Oh te, ki az eféle lázak gyógyító Messiása vagy. 

Micsoda fenség, tökély és nagyság ez ? 
Minemű kegyesség, szépség és báj ez? 
Olyan felséges királynak lába után sóvárog ez a föld, mint a 

milyen te vagy. 
Hogyan lehetne a sötét kút (a bibliai József történetére 

czélzás) egy olyan holdnak a tartózkodó helye, a minő te vagy?»*) 
Az öreg ember a költő kérdésére elmondja, hogy ő a világész 

gyermeke. Csupa nélkülözés az ő sorsa e világon, mert a tisztátlan 
testtel van összekötve. 

Hogy lehetne valaki ilyen eredetű létére egy istállóban a 
kutyával (bá csenin aszl hem tavileh-í szeg). 

Hogy tudhatná felfogni, megérteni egy Jézus jelentőségét a 
szamár! 

Mit tudja Dávid király zsoltárát méltányolni a siket ember! 

den, nämlich 3346 des India Office. Neupersische Litteratur, Grundr. tl. 
Iran. Phil. (Strassburg 1896.), II. 282. 1. 

*) Guftem ej sem'i in csenin sebhá 
Vej koszihá-ji in csenin tebhá 
ín csih ferr u kemál u váláiszt 
ín csih lutf ii dsemál u zibáiszt. 
Gäh dsűjál páí csűn tű sehiszt 
Csáh tireh csih dsá-ji csun tű mehiszt. 

Medsma 'ul fuszehá I. 264. 
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Porban heverő drága ékszer vagyok én az úton. A kút mélyében 
maradt József vagyok én.*) 

A legfőbb lényhez való visszatérésre buzdítja az öreg ember, 
az ész képletes alakja a költőt. «A visszatérés helye felé kell for-
dulnod az arczoddal. 

Mert ez az élet czélja. Oh te, kinek szemében ez alatt a kék 
vár alatt (az eget érti) rózsaesokornak tetszett a töviscsomó. A régi 
város felé irányozd lépteid. Hadd a csontházat a kutyának. 

Mit maradsz egy helyen a szamárral! Hogy férsz meg egy 
zsákban a kutyával! Nem vagy szamár, minek neked a szalma-
kazal ! Ha nem vagy kutya, mi szükséged a csontra ? Növényből 
angyal lehetsz. A földről a mennybe juthatsz. Kapaszkodj a bölcs 
ruhaszegélyébe. Taposd lábbal az állatiasságot. Hagyj fel ezzel az 
álom és lakmározással. Útra kelve, lépj a vándorlók közé. Ezen a 
fáradtságos úton. Mint a strucz madárnak, nem lesz egyéb útra 
való eleséged a tűznél. 

Nem az a tűz az, mely ellankaszt. Olyan tűz az, a mitől szár-
mazik az élet forrásának a vize. Barátod leszek, ha te el vagy hatá-
rozva az útra. 

Segítlek, ha kitartó vagy. Kapaszkodj az én ágamra, hogy 
gyümölcs lehess. Az én lábamba fogódzkodj, hogy fej lehess. Azon 
az ágon kitűnőség leszel. 

Ebbe a lábba kapaszkodva, kinyílik a szemed. Szabadítsd 
meg tenmagadat és engemet egy csomó vad- és szelid állat 
gondjától. 

Mivel láttam, hogy nem csalóval van dolgom. Saját fejemből 
csináltam hordszéket neki. Én kígyó módra farkamból csinálok 
lábat (a kígyó tekergő járására czéloz). 

Te neked nincs két szemed, mint a skorpiónak (sic). Vállam 
lett az ö Borakja. (Mohammed mesés paripája, melyen a mennybe 
ment.) Lelkemből csináltam neki lakhelyet. Mind a ketten útnak 
indultunk. 0 szemem lett, én lába lettem neki.»**) 

*) Kadr-i 'Isza kudsá sinászed khor 
Lelm-i Dáftd csih dáned ker 
Güherem der ghubár-i reh mándeh 
Juszufem der nisib-i cseh mándeh. 

Medsma 'nl fuszehá I. 264. 1. 
**) Búi szű-ji ma'ád bájed táft 
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Az első nap a földelem országába érnek a zarándokok, mely 
minden állati test alapanyagát képezi Szenáji szerint. 

«En neki paripája, ő nekem benső barátom. Én és ő olyanok 
voltunk, mint a czethal és Jónás. 

Az első napon, mikor útnak indultunk. Egy földrakásra 
bukkantunk. Olyan sötét színű volt az, mint a négerek arcza. 

Olyan szűk volt a térsége, mint a törökök szeme. Egy föld-
balom, melynek rossz volt a levegője. Felerészben víz, felerészben 

Káin ma'ániez ma'ás kh'áhl jáft 
Ej turá zlr in kebűdi kiszár 
Deszteh-i gul numűdeli beszteh-i khár 
Szű-ji sehr-i kadim kedeni biguzár 
Kháneh-i usztukh'án boszeg biszipár 
Bá kJieri der medsál csűn bási 
Bá szegi der dsuvái csűn bási 
Kher neh-i káhdán esih kh'ühi kerd 
Szeg neh-i usztukhán esih kh'áhi kerd. 
Ez nebáti melek teváni sud. 
Vez zemin ber felek teváni sud. 
Cseng der dámen-i hekimi zen 
Pái ber kuvvet-i behimi zen 
Deszt ez in kli'áb u khűrd kuteli kun. 
Gám der nib hedísz der reh kun. 
Tűseh-i tű der ín reb-i nákhfis ,v 
Csűn suturmurgh niszt dsuz ätis. 
Ätis ni kih náteváni ez űszt 
Ätis káb zindegáni ez űszt 
Jár básem csű ráí dári tű 
Deszt girem esih pái dári tű 
Sákli-i men gir tá berí gerdi 
Pá-ji men gir tá szeri gerdi 
Hem bedánsákh szer firáz sevl 
Hem bedin páji csesm báz sevi 
Zi gham-i mustí behímeh u ded-rá 
Vá rehá hem merá u hem kh'od-rá 
Csű nedidom beráh-i zerk kh'odes 
Hűdedsi szákhtem zi ferk-i kh'odes 
Men biszázem csű már pái ez dum. 
Tű nedári dű csesm csű gezsdum. 
Ivatif-i kh'od rá burák-i ű kerdem. 
Dsán-i kh'od viszák-i ű kerdem. 

Medsma 'ul fuszehá 1. 264. I. 
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tűz volt az. Ide s tova futkosó farkasokat láttam én ott. Mind-
annyi vas szívű és vas arczú volt. 

Olyan egerek voltak ott, mint a saját szülöttét megevő 
macska. 

Mint a sertés, rondaságot evő volt a kígyója. Egyszer kutyát 
nyergelt ott meg az ördög. Máskor meg a skorpió lett ott a kígyó-
nak az orvosa. Egy falka kutya pihent ott. Szájuk zsiros volt a 
döghús és a belektől. 

Láttam, liogy a disznó volt feje, vezére annak a csapatnak. 
Keveset dolgozott, de sokat evett. Maguk csináltak maguknak 
ördögalakot. S aztán rettegve jajgattak az ördögtőli félelmükben. 

Szerelemből a la alakjából a keresztnek csináltak szentélyt.» *) 
Ugyanitt találják a hivő megtérésének legnagyobb akadályát, 

a vágy, a kívánság sárkánykígyóját. «Láttam azon a helyen (szó-
szerint abban a bányában) egy vipera-kígyót. 

Egy feje, hót arcza és négy szája volt neki. Minden lélegzeté-
vel, melyet szájából kieresztett. Mindenkit, a kit csak talált, menten 
lenyelt. 

így szólék: oh uram, mi ez a mérges kígyó ? 
Az így szólt: a halál fele dolgának a megtevője ez. Bizony 

karaván pusztító ez a sárkánykígyó. 

*) Men ftrá merkeb ft merá mu'nisz 
Men u ú hemcsft mábt u Jűnisz 
Rűz-i evvel ki rukh bereh dádim. 
Bejekí khák túdeh uftádim. 
Tireh esűnrűi zengiján ez Zeng. 
Száhetes hemcsft csesm-i tnrkán teng. 
Khákdání hevá-ji ű nákhűs 
Ními ez ab u ními ez atia 
Gurg didem futádek der teg ti pftí 
Hemeh ähen dil n hem ähen rűi 
Mfts csűn gurbeh tifl kh'ár dor ft 
Már csú. kliűk azufl kh'ár der ü 
Geh der ü div szeg szuvár audi 
Gáh gezsdum tebib-i már audi 
Ender ft jek remeh-i szeg aszúdeh 
Leb zi murdár u rftdeh endűdeh. 
Khftk didem ber an guruh szálár 
'Emelos endek u khűres biszjár 
Khftd bekhűd naks i div mikerdend. 
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Ettől a kígyótól félve nem járnak ezen az úton. Ha nem 
lennék én te veled, erőt venne rajtad ez a szörnyeteg. Ha nem vilá-
gítana te reád az én fényességem. Hét tagodat négy helyen adnád 
te át (czélzás a sárkány négy szájára) neki. 

Hét holdnak engednéd akkor át te (a hét hold a sárkány hót 
arcza) négy részedet. Kivenné akkor belőled a részét ez a vipera. 
De mivel te én velem vagy, egy cseppet se tarts tőle. Mert az én 
fényem féken tartja őt. 

Egy pillantásom elveszi a mérgét. így szólt ós megmutatta 
neki az arczát. Alig hogy megpillantotta öt a vipera. Alázatosan, 
kutya módra földre lapult előtte. 

S farkával kisöpörve utunkat, eltávozott.»*) 
A legtöbb rossz indulat ördögi alakban jelenik meg a túl-

világ felé zarándoklók előtt. így a gyűlöletet démonok képviselik. 
«Mikor attól a földrakástól elfordultunk. Egy völgy tárult szemeink 
elé. Elég ördögöt láttam én ott. Nyakukon volt a szemük és szívük 
táján a nyelvük. Olyan üllő keménységű volt az arczuk, mint a ló 
szájpadlása (vagy mint a paripa zabiája, gám zablát is jelentvén). 

Krokodil torok módra, fogakkal teli volt a szívük (sic). Kívül-

*) Áfa'i didem endor ail ma'den. 
Jekszor u heft rüi u csár dehon. 
Her demí kiz de lián ber ávurdi 
Her kirá jáfti firű khúrdi 
Guftem ej kli'odsa csiszt in á f a 
Guft In nim kár bű jahja 
ínek in már kárván kh'ár eszt 
Ráh kháli ez bim-i in már eszt 
Bi men ár deszt jáfti ber tú 
Niz nűri netáfti ber tft 
Heft 'ezuvet becsár geh dádi 
Csár 'ezuvet beheft meh dádi 
Burdi in ' á f a ez tft behreh-i kb'is 
Lik csűn bá meni ez ű mendis. 
Kill jeki nűri men bedft szedd-i űszt 
Nezer-i men bedű zumurrud-i űszt 
ín biguft u betftdeh rukli binemftd 
Csűn mer űrá bidíd á f a zűd 
Csűn szegán pisi fi bekhuft biklmft 
Reh-i márá beduin biruft u bireí't 

Medsma 'ul fuszeká 1. 265. 1. 
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röl tetszetösek voltak, mint az árvák vagyona. De ha megpróbálta 
őket valaki, azt találta, hogy olyanok, mint az égető tűz (czélzás 
az ismeretes moszlim-tanra, mely szerint az árvák vagyona tűz 
módra égeti az azt eltulajdonító belsejét). 

Olyan szilárdan álltak, mint a vas, meg a kőszikla. Vas- és 
kő módra tűz folyt ereikben. Gonosz, alattomos cselekedeteik miatt. 
Belül nyilat, kívül pedig védpajzsot mutattak.»*) 

Az imént leírt völgyet elhagyva, a tengerhez érnek az utasok, 
mely úgy látszik, Szenáji szerint a földi világ határát képezte. 
«Aztán abban a pusztaságban dulduloskodva (Duldul Ali öszvéré-
nek a neve), a tenger partjára értünk. 

Én attól a nagy víztől féltemben szinte kiszáradtam, mikor 
láttam, hogy nedves az út. 

Útitársam így szólt: hallgass egy szóra. Azután légy erös szívű 
és menj bele bátran. Ha egész Nilus lett is az útból, ne aggódj, 
mert veled van Mózes és az ő csodatevő botja. 

Neked, mivel azt a rossz akaró ármánya úgy akarja, e három 
helyről három ördög az útitársad. 

Verd lánezra ezt a három földi gonoszt, ha nem akarsz a 
mélységbe zuhanni. Ha az elmerüléstől ment akarsz lenni. Itt kell 
hagynod mind azt, a mi ide való. 

Ha ettől hamarosan megtisztulsz. Hajó lesz neked akkor a 
lábad.»**) 

*) Csűn ez än tűdeh rukh bereh dftdini. 
Bejeki vádi der uftádim 
Div didim beszi der an menzil 
Csesm ber gerden u zebán der dil. 
Bnkli csű gám-i szemend pur sz indán 
Dil csű gám-i niheng pur dendán 
Hemesű mál-i jetim birűn khűs 
Lik hengám-i üzműn atis. 
Alien u szeng her jeki bedireng 
Reg pur ätis beszán alien u szeng. 
Bá hemeh fi lsán zi bed guherí 
Ez derűn tiri zi birun sziperí. 

Medsma 'ul fiiszehá I. 265. 1. 
• **) Báz duldul kunán der än szehrä 

Bireszidím ber leb-i derjá. 
Men zi teri der än mukib mekerr 
Kliusk mándem csű ráh didem ter 
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Közbeszőve a vészes Saturnus-csillagnak földbözi viszonyá-
róli tudni valóra oktatja védenczét az öreg. Átkelve aztán a ten-
geren, a szél elem hónába érkeznek. «Ezt a bölcs mondást (t. i. a 
Saturnusról szólót) meghallva az agg szájából, tovább bementünk. 
Egy csapat (szószerint világ) fiatal embert láttam én ott. Mind-
annyi bolond hitű, de nem háborodott volt. Mindannyi vasra volt 
verve, de nem látszott rajtuk a bilincs. 

Olyan kevés fogalma volt mindnyájának az ismeretről, mint 
a hogy az édesség nincs meg a keserűségben. Mind úgy tántorgott 
a részegségtől, mint a szél által mozgásba hozott faág. Mind 
munkás, de dolgot nem tevő. Mind úgy nézett ki, mint a teher-
hordó, de azért nem volt semmi vinni valójuk. Mind zavarodott 
volt, de nem a tudománytól. 

Mind nyugodt, de nem a kegyességből. Ugy nyitva volt 
mindegyikök szája, mint a kagylóé. Mind úgy hordták fejőket, 
mint a teknősbéka. Olyan dölyfösek ők, mint Pharao. Víztől a 
tűzhöz csinálnak rejtek útat. Olyan volt a testük, mint a folyam-
part térsége. Szívük azonban a fösvény belsejéhez hasonlított. 
Olyan éber álmuak voltak, mint a nyúl. Olyan dologtalanok, mint 
a nyavalyatörős ember.»*) 

i 
Guft hemreh kih jek szukhen bisinev 
Ángehi dil kavi kun u def rev 
Ger herneli ráh Nil sud bednruszt 
Gliam inekhűr Musza u "asza bátuszt 
Bá tű zindsá kih mekr-i bedkh'áheszt 
Zin szeli menzil szeh div hemráheszt 
Ger nekli'áhi liemi megliákírú 
Bend ber nili szeh div khákirá 
Ger tű kh'ákí hemi zi ghark ámán 
Her esili zindsászt hem bedindsá mán 
Csűn ez in máj eh száf gesti szuszt 
Ängehi pá-ji tű szumári túszt 

Medsma ul fuszehá I. 265. 1. 
*) Men csű ez pir nukteh bisenidem 

Der sudem jek dsilián dseván didem. 
Hemeh diváneh din u sejdá neh 
Hemeh der bend u bend pejdá neh. 
Hemeh bi ägahi csű khűs ez kád 
Hemeh szer meszt hemcsű sákh ez bád. 
Hemeh rendsver u hics kári neh 
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A szól országát, melyet a földet kerítő oczeánon képzel a 
költő, elhagyva. Fel a légkörbe vitt az utjuk. «Mikor elhagytuk azt, 
a halnak a lakását (a tengert érti). Én és az én barátom, kik 
olyanok voltunk, mint Mózes és a frigyszekrény. Én neki paripája, 
ö nekem jó barátom. Ketten úgy járva együtt, mint a czethal és 
Jónás. Mikor elhagytuk azt a nedves útat. Elfásult tagokkal 
maradtam akkor veszteg, nem tudván, mitévő legyek. Mert nem 
volt kötele a sátornak. Kajta menésre nem volt se föld, se víz 
előttünk.»*) 

Mint előbb, úgy most is a földi salaktóli megszabadulás az 
eszköz, mely az égbe repülésre módot nyújt a földi utazónak. 
«Úgy felrepültünk a magasba gyorsan. 0 és én, mint Nimród és a 

• keselyű.»**) 
Először a víz országába, a felhők lionába jutnak el. «Egy 

tűz és vízből épült várat láttam a légtenger szigetén. Alakoskodó 
varázslók laktak abban. 

Olyan erős volt a fejük, mint a barmoknak. Lábaik pedig 

Hemeh ham in ál u liics bari neh 
Hemeh heirán velík nez 'ilmí 
Hemeh szakin vélik nez hilmí 
Hemeh leblni kusádeh hemcsú szedet 
Hemeh szer der ketif kosán csű kesef 
Hemcsű Pir'aűn sűm gerdonkes 
Bnrdoh nekbi zi ab der ätes 
Ten sán hemcsű száliet-i száhil 
Dilsfln hemcsű bátin-i bakhil 
Hemcsű kliergűs kliufteh-i bídár 
Hemcsű masznV mándeli bikár 

Medsma 'id fuszelul I. 266. I. 
*) Csűn guzestim ez än menázil-i hűt 

Jár u men hemcsű Musza u tábűt 
Men urá merkeb u merá mu'nisz 

• Her dű pűján csű máhl u Junisz 
Csűn ez än ráh-i ter birun rándem 
Khusk ber dsájgeli firű mándein. 
Zänkih khímeh-rá tenáb nemánd 
Pej sziper pís khák u ab nemánd. 

U. ott 260. 1. 
**) Bűi dádim szűji bálá zűd. 

Men ű hemcsű kergesz u Nemrűd. 
Medsma 'ul fuszehü I. 266. 1. 
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olyan gyengék voltak, mint a hangyáké. Kígyófejük és halfarkuk 
volt nekik. 

De az emberekéhez volt hasonló a testük. Olyan bájos, kel-
lemes volt az alakjuk, mint a viruló kert. Lábuk víz, fejük meg tüz 
volt. Újjá varázsolták a régit, Bútakból szépet alkottak. 

Az egyik kertet csinált a kemenczéből (szójáték a gulkliun 
kemencze szóval, melynek első része gul rózsa szóra emlékeztet). 
A másik meg fáczánnak mutatta a varjut.»*) 

Az önzés és a vágyak kastélyának leirása közben megemlé-
kezik Zalikha csodálatos festményekkel ékeskedő szobájáról és 
Számiri borjújáról. «Láttam egy világ önző embert. Önzésük volt 
nekik a szentélyük. Csábítás eszközlésére Zalikha titkos szobáját 
eszelték ki magoknak. 

Különféle képekkel díszítették azt fel. Háttere csupa párból 
állt, hím- és nősténypárok sorakoztak ott egymás mellé. Előrészét 
úgy láttam, harmatcseppekből építették fel. Ebben volt Számiri és 
a borjú alakja. A mit csak arany és ezüstből előtaláltak, istenként 
imádták. Volt ebben a várban egy kőmedencze. Egy szörnyeteg 
lakott annak a víztartójukban. Bút öldöklő feje volt neki. Víz iránt 
volt a feje, tüz felé nyúlt a farka. ' 

Az ördögök gyámolítója volt az ő hálója. Lélekzete az állati 
élet vadászhálója volt. Mindent, a mi csak beleakadt a hálójába, 
menten a farka felé (t. i. a tűzbe) küldte a szörny lehelete. 

Soha sem hagy fel az evéssel ez a sárkány. Nem csukja az be 
egy pillanatra se a száját. Sőt minden perczben jobban tátong. 

*) Zi ätis u äb kabeh-i didem 
Kabeh-i der dsezireli-i ákhzer 
Ender än dsftduván sziiretger 
Szersán csú szer-i szutűrán csuszt 
Pájsán hemcsú pá-ji murán szuszt 
Ázsdebá szer budend u máhi dum 
Lik tensán beszftret-i merdum. 
Tensán hemcsú bágh khurrem u khús. 
Pűjsán zi áb u farksán zi ates 
Kulién ez szihr neú hemí kerdend 
Zistliárá nikú hemi kerdend 
In nemúdi zi gulkhuni bághi 
An nemúdi tezreví ez zághi. 

Medsma 'ul fuszehd I . 200. i. 
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S hosszabbat lélegzik. Bár nem volt olyan hatalma, mint a halál-
nak. De azért nem volt annál kevésbé erőszakos. Úgy neki báto-
rodott már a tűztől, akár csak a hős 'Ali. Úgy jóllakott a földdel, 
mint az ő ellenfele. Mikor én megláttam a kívánságát és a torkát 
(szójáték a kám vagy és gám rokonhangzású szavakkal). Ha azt 
akarod, hogy megmondjam az igazat, úgy megrémültem, hogy 
olyan lett a remegéstöl a testem, mint a dobogó szív. Olyan sárga 
lett a szemem, mint az arczom, mikor az rám akart rohanni. Tedd 
a fejére a lábad, mondá erre útitársam. Bármilyen csúnya is az. 
Ezen a helyen ő a te hajód. Midőn a te kezed alatt van a feje. 
Hágj rá, hisz a te hatalmadban van. 

Lábbal kösd meg neki a nyelvét. 
Elég zár az ő szája számára a te lábad. A mintáz ö szavában 

kerestem menekülésemet. A szörnyeteg vállából csináltam ország-
útat magamnak. 

Fejére léptem s nem féltem. Egész a farkáig mentem rajta 
végig és kérdeztem. Ki ez, a ki olyan félelemgerjesztő volt. 

Az így szólott: ez volt Midik izgató küldöttje (azaz a pokol 
szolgája). Ennek lekötelezettjei a tűz lakói. Ettől gazdagok a pokol 
kincstárnokai.»*) 

*) Jekdsihán dd'ieh-i meni didem. 
Kibleh sán dá'leh-i meni didem. 
Kerdeh pindár belireh-i ghanghárá 
Hudareh-i khelvet-i Zalikhárá. 
Kerdeh ez nev'há der ű pejker 
Pesz hemeh dsuft dsuft mádeli u ner 
Pis didem zi katreh-i zsáleh 
Ender u Számiri u guszáleh. 
Hercsih ez szim u zer hemi didend 
Csű khudájes hemi peresztidond 
Hern der fin kal'eh lieftz szengi bűd. 
Vender an heuz sän nihengi bűd. 
Szer kesideli kusende u nákhűs 
Szer szft-ji ab u dum szú-ji átis 
Dám-i ú kuvvet i nefsz-i divftn búd 
Dem-i ű dám-i 'umr-i liajván bűd. 
Hercsih der dám-i ű der uftádi 
Dem-i ú szű-ji dum íirisztádi 
Khűrdenes hics ber guráz nesud 
•Jekzemánes dehen feráz nesud 
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Az önzők birodalma után egy kígyó és skorpióval teli völgybe 
jutnak az utazók. «Ezt ballva, elváltam a sárkány kígyótól. Egy 
szűk völgy került szemeim elé. Eléggé rettenetes szörnyű egy völgy 
volt az. Volt ott skorpió, kígyó és tűzhegy. Sötét arczú, sötét elméjű 
lények laktak ott. Rossz szemű, bibás fülűek voltak azon a helyen. 

Ördög kinézésű boszorkák tartózkodtak ott. A hegyek tele 
voltak kígyó és skorpióval. 

Forró víztől és szuroktól ittasok voltak mindannyian a bű-
bájosok s lándzsa meg tüzes kard volt a kezökben. Egyszer olyanná 
tették a périt, mint az ördög. Másszor meg ghul módra üvöltöttek. 

Egy tűz- ós füsthegy tornyosult előttem, mely oly magas volt, 
hogy az eget is két részre osztotta. Nem volt egyéb feneketlen 
mélység és kútnál a tűzhegy lábánál. 

Csúcsán pedig egész a holdig nem volt át járásra alkal-
mas hágó. 

Her zenán halk bázter kérdi 
Dem-i bálá dirázter kérdi 
Gercsih űrá csű merg berg nebűd. 
Dsevr-i ú hics kom ez merg nebűd. 
Csű Ali z'átis dilir sudi 
Hemcsű klieszmes zi khák szir sudi 
Csűn men an kám u gúm-i an didem. 
Rászt kh'áhi csunán biterszidem. 
Kih tenern liemcsű dil sud ez khefkán 
Dídelr mánend-i rukh sud ez jerkén 
Kh'áBzt tá ű kuned szű-ji men rái 
Guft hemreh kih ber szeres nih pái 
Kih eger csend májeli-i zistí eszt 
Ender in menzel ű turá kesti eszt 
Szer-i ű csun bezír seszt-i tű eszt 
Pái ber nih kih deszt deszt-i tű eszt 
Beh pej beszteli kun zebánes-rá 
Pá-ji tű kuli besz dehánes-rá 
Guft-i ft csűn penáh-i kli'űd kerdem. 
Ketif-i ű sáhráh-i kküd kerdem 
Ber Bzeres reftem u neterszidem 
Ämedem tä dum u bipurszidem. 
Kill kih bűd inkih szakht bálik bűd. 
Guft kin muszteliiggz-i Malik búd. 
Zin besukrend szákinán-i aszir 
Zin bebergend kházinán-i sz'air 
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Mikor az öreg meglátta félelmem és aggódásom. Ne félj és 
ne szomorkodj, így szólt hozzám. Most vedd be az orvosságot, mely 
a skorpió, kígyó, hegy ós a boszorkából áll. Edd meg ezt, ha innen 
szabadulni akarsz. Ha beveszed, azonnal megmenekülsz. 

Mert ettől van a te titkos erőd. Ez a te életadó forrásod (szó-
szerint orvosságnak edd meg a skorpiót, hegyet, kígyót és bo-
szorkányt). 

Minden egyéb itteni eledelnél nagyobb étvágygyal fogyaszd 
el ezt, hogy egészségedre válhasson. 

Mondtam neki : feltéve, hogy ha én ezeket megeszem is, az 
útat eltorlaszolja a hegy; mit csináljak ? 

Egy cseppet se aggódj e mia t t ; ez a hegy is elfogy, ha el-
fogyasztod azokat. 

Mikor megsziveltem a bölcs tanácsot. Alig hogy azoknak 
a megevéséhez fogtam, már is fogyni kezdett az a hegység.»*) 

*) In senídem dsudá sudem zi niheng 
Dereh pis csesmem ümed teng 
Dereh-i besz niuhib u nákhűs bűd 
Gezsdum u már u kuli íltis bűd 
Tíreh rűján tireh lius der vej 
Kliíreli csesmán kliireh gus der vej 
Ender ű dsádűván div nigár 
Vender ű kűh kűh-i gezsdum u már 
Naks-i nikű tebáh mikordend 
Rűihásán szijáh míkerdend. 
Dsádűán ez hemíni u katrán meszt 
Ilarbeh u tigh atesin der deszt 
Geb porirá esű div mikordend 
Geh csű ghulán gliiriv míkerdend. 
Pis-i má kűh bűd zi átis u dűd. 
Kih hemi cserkli zű dű nimeh neműd 
Zir-i ú dsuz megháku esáh nobűd 
Vez beres tá bemáh ráh nebűd. 
Pír csűn did térsz u enduli-i mon. 
Guft hin lá takhaf u Iá tahzan 
Geret bájed kiz in rnakán birohi 
Zin bukhftr tá hemín zemán birohi 
Bukhűr eknűn zi behr-i dárűrá 
Gezsdum u már u kűh u dsádűrá. 
Káin ghizá kuvvet niháni túszt 
Csesmeli i ab zindegání tuszt 
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Mennyei útján végül az igazi jámborok, az önzéstől teljesen 
szabadok kis csapatjához érve, czélt ér a költő. 

A közlött mutatványokból is eléggé világos, bogy a Szair 
•ul'ibád ilalmu'ád meglehetős unalmas egy költemény. Száraz 
krónikaszerü modorban beszéli el úti élményeit a jámbor zarán-
dok. Minduntalan az egyes rossz indulatok ördögeit vezeti az 
olvasó elé, alig variálva leírásukat a szerző. 

Hiányzanak belőle azok a közbeszőtt törtónetkék, melyek 
némi életet, érdekességet kölcsönöznek Szenáji főművének, az 
Igazság kertjének. 

Mint lyrikus szép költeményeket írt Szenáji, de ezek koránt-
sem oly lendületes költői remekek, mint Dselál ed-Din liüml hal-
hatatlan versei. Mély vallásosság megvan bennök, de formai 
tekintetben olykor pongyolák. 

Ez hemeh khűrdeni der ín bunjád 
ín lieníter bukhűr kill nüset bád. 
Guftem űrá girifteni ín bukhúrem 
Reh girift eszt kúh csún guzerem 
Guft dsán zín hedisz blghem kun 
ín hemeh kern seved tű in kem kun. 
Dor dilem pind-i ű csú muhkim sud 
An hemi khűrdem ín hemi kem sud. 

Medsma 'ul fnszekd I . 267. 1. 
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Dselál ed-Din Rümi négysoros versei. 

A négysoros vers a rabat — mondhatni — nemzeti vers-
neme»a perzsáknak.1) Már a perzsa irodalom őskorában előszere-
tettel művelték ezt a rövid, velős gondolatok kifejezésére rend-
kívül alkalmas formát.2) 

A meszneví-vel együtt ez az iráni költök kedvencz metruma. 
Bövidsége nem engedi tneg..a keleties terjengpst. Négy sorban 
lehetetlen a rhetorikána%»szabad folyást engedni. Az író kény-
telen lapidaris stílusra törekedni, i t t nyilatkozik meg a perzsák-
nak velők született hajlama az epigrammaszerű rövid szellemes 
ötletekre. 

Európai olvasónak ez a perzsa költészet legélvezhetőbb 
versneme. A ghazelek és kaszidók túlvirágos hasonlatokkal terhes 
irálya, mely nem egyszer teszi erös próbára az olvasó türelmet, 
nem igen felel meg a nyugoti ízlésnek. 

Igen találóan mondja ezért a jeles franczia iranista, Darin-
steter, hogy a négysoros vers egy igazi költő kezében a leg-
hatásosabb neme a perzsa költészetnek (Manié par un vrai 
poete, cent le genre le plus puissant de la poésie persane. — Les 
origines de la poésie persane. Paris 1887.). 

A mi a négysoros vers alakját illeti, az nagy szabadságot 
enged a költőnek. 

x) .Das Rubáci (Der Vierzeiler) war dann eine völlig originelle 
persische Neuschöpfung. Seine natürliche Begabung für Epigramme und 
gedrängte Apergus hat den Perser diese höchst charakteristische Form 
finden lassen.» Horn Pal, Die neuperdsche Litteratur. Die Kultur der Ge-
genwart. leil I. VII. (Berlin 1906.) 244. 1. 

*) Ethé, Firdúsi als Lyriker (München 1872.) 802—3. 1. 
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Rendesen a két első sor és a negyedik rímel egymással, a 
harmadik pedig rímtelen. A rubá'i rímelése tehát a a ß a . 1 ) 

Ez a rendes négysoros forma, mely legtöbbször előfordul. 
Néha mind a négy sor rímes, ez az úgynevezett ének-négysoros, a 
rubá'ji termiek.-) Ez többnyire kissé monoton.fi 

Leghatásosabb, mint azt a dán Christensen szépen kifejti 
'Omer Kbejjámról írt kitűnő monographiájában, az eredeti rubá'i 
alak, melyben csak az 1., 2. és 4-ik sor rímel.4) 

Vegyünk elő egy négysoros verset, mely a legszokásosabb 
alakba van öntve. Mihelyt az első két sort elolvastuk, tisztában 
vagyunk a mérték, rím és tárgy felől. Aztán jön a rímnélküli 
harmadik vers, mely úgyszólván felfüggeszti az eszmemenetet és 
ugyanakkor átmenetet képez a végső sorhoz. Ez bevégezi a gon-
dolat kifejtését vagy összegezi az előbb elmondottakat rövid, velős 
modorban, mely annál jobban meglep, mert itt újra felbukkan 
a várt rím. 

Versmértéke a négysorosnak rendkívül változatos. Huszon-
négy különféle változata van, mindannyi a hazads metrumra 
vezethető vissza. Ez a körülmény Garcin de Tassy szerint igen 
megnehezíti a kis költemény helyes skandálásának megtalálását/fi 
Eredetileg a Rubá'i falán nem egyéb rövidített ghazelnél. 

fi Men bendeh-i 'ászim rizá-ji tű kudsászt 
Tárik dilem nűr u szefá-ji tű kudsászt 
Márá tű bihist eger betá'et bakhsi 
ín muzd buved lutf u 'atá-jitű kudsászt. 

The Quatrains of 'Omar Khayyám ed. Whinfield (London 1883.) 65. 1. 
fi Kückert, Grammatik, Poetik und Rhetorik der Perser. Neu hrsg. v. 

Pertsch (Gotha 1874.) 65. 1. 
3) Khábí kih beh szüfigeri ez kh'od birelil 

Bájed kih hevá u bevesz ez szer binihí. 
Van csiz kih dári bell kef ez kef bidihi 
Szed zekhm-i belá khűrl vez dsá nedsihi. 

Abdurrahman Dsdmi. La Roseraie du Savoir II. Gohdr-e ma rifét 163 1. 
370. sz. 

fi Mest virkingsfuld er den oprindelige Bubá'i form hvor kun Linije 
1, 2 og 4 rimer. Omer Khajjáms Rubdijat (Kopenhága 1906.) 108 1. 

5) Ce qu'offre de partieulier ce petit poeme relativement á la pro-
sodie, e'est qu'il est écrit sur des métres trés irreguliers, quoique derivés 
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Ide látszik mutatni az a jelenség, hogy egy dialektusban 
író perzsa költő, Bábá Táhir "Urjáni négysoros versei nem a 
szokásos ruba ' i met rumban, hanem az alapul szolgáló hazads 
versmértékben vannak írva.1) 

Bubá'j i metrum feltalálásának dicsősége talán a perzsa 
költészet Homerjót , a vak Rűdégít illetné. 

Egy Browne által felhasznált, még kéziratban levő perzsa 
verstan szerzője szerint «Rüdegí vagy egy másik régi perzsa 
költő találta ki a hazads versmérték akitrab és akhraén nevű 
változataiból a négysoros metrumot». Ezért , úgymond Browne, 
joggal tekinthető a négysoros vers a legrégibb speciálisan perzsa 
versnemnek.2) Legio a jeles rubá'i-költök száma. Már Anszári, a 
herati öreg, mint őt tisztelői elnevezni szokták/') és az első nagy 
perzsa mystikus költö, Abű Sze'íd igazi kis műremekeket alkottak 
ebben a formában.4) 

Érdekes, hogy nyugaton egyikök sem nyerte el még az őket 
joggal megillető helyet. Míg a cynikus csillagász-költő, 'Omer 
Khejjám versei mindenüt t ismeretesek és jóformán minden 
nyelvre le vannak már forditva, addig a szakemberek szűk körén 
kívül alig vetett ügyet valaki a nálánál sokkal jelesebb Abü 
Sze'íd-ra.5) Pedig igazat adhatunk Hoszejn Azád-nak, ki imént 

néanmoins du métro hazaj, ee qui rend la scansion difficile á trouver. 
Rhétorique et jtrinodie des langues de l'orient musulman II. ed. (Paris 
1873.) 339. 1. 

1) w I w | u 
Kusimún ar bezári ez kih terszi 
Biráni ar bekh'árí ez kih terszi 
Mu váin nlmeh dil ez kesz neterszem. 
Du 'álem dil teh dári ez kih terszi. 

The Lament of Bába, Táhir The persian text ed. by E. Heron Allen anil 
rendered into English verse by F. Curtis Brenton (London 1902.) 25. 1. 7. sz. 

fi The quatrain then, may safely be regarded as the most ancient 
essentially Persian verse form. A IAtterary History of Persia. From the 
earliest times until Firdawsi (London 1902.1 473. 1. 

3) Vosztocsnyja Zamjetki (Szent-Pétervár 1895.) Zsukovszktj Pjeszni 
hheratszkago sztarcza 79. 1. Kégl, Anszári a herdti iireg. Egyetemes Philo-
logiai Közlöny 1902. 

fi Ethé, Die Ruha is des Abu Said bin Abulchair (München 1875—8.) 
5) Pizzi ellenkező véleményt táplál. Szerinte nem mondhatni, hogy 
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megjelent müvében azt az állítást koczkáztatja meg, hogy Abű 
Sze'id ötven négj-sorosáért szívesen odaadná és még nyerne is 
az üzletben, 'Omer Khejjám egész költői készletét.1) A jelenség 
oka az, hogy a nagy vallásos költőnek még nem akadt Fitz 
Gerald vagy Kückertje. Ethé fordítása, mely a bajor akadémia 
értekezéseinek során látott napvilágot, pbilologiai és nem mű-
fordítás. Pedig a szöveghez hű ilyen tolmácsolás, még ha leg-
jobban sikerült is, fogalmat sem igen adhat az eredeti költői 
szépségeiről. Erre csak egy jeles műfordító képes. 

Igazán kár, hogy oly kevesen foglalkoztak eddig Abú 
Sze'iddel! 

Költeményei közül csak 92-őt adott ki Ethé német fordí-
tással, ez alig teheti ki felét Abű Sze'id összes műveinek. 
Sprenger2) szerint ugyanis egyik kézirata vagy 250 négysoros 
verset tartalmaz és ez sem teljes (these of course are not all 
the Rubifys of this poet). 

Abű Sze'id-nek tehát még nincs kritikai szövegkiadása. 
Zsukovszkij, a kiváló orosz perzsa pbilologus által újabb időben 
közzétett két perzsa szöveg becses adatokkal szolgál ugyan a 
mystikus költő életrajzához és a dervisek életmódjának ismereté-
hez, de csak a sok anekdota közé beszúrt idézeteket ád a költő 
divánjából.3) 

Abű Sze'id versei, bár van bennök erő és lendület, valami kifogástalanok 
lennének; néha homályosak és bizonytalanok. Omer Khejjám éles, tiszta, 
átlátszó expositioját, mely egy tekintetre felfoghatóvá teszi gondolatait, 
hiába keressük nála. (Quanta poi all' arte sua tli poéta non diremo elit' 
essa fosse sovrana.) Storia delta poesia persiana (Turin 1894.) I. köt. 211. 1. 

') Je me permettrai d'ajouter dűt cet aveu m'attirer la reprobation 
unanime des membres du Khéyyám Club de Londres, que je donnerais 
volontiers, et je gagnerais au marclié, pour cinquante quatrains d'Abou 
Said, tout le bagage poétique de l'algébriste de Nichapour. J.a Roseraie 
du Savoir (Paris 1906.) Introd. VIII . 

*) A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindostany manuscripts 
of the libraries of the King of Oudh (Kalkutta 1854.) I. 308. 1. 

3) Ono predsztavljalo bogatjejsij material ne toliko dlja kharakte-
risztiki nazavannago «sztarcza» no i dlja jarkoj kartiny zsitija bytija 
dervisej voobscse. Tajny edinenija sz Bogom r podiiyahlt Abu Szaida (Szent-
pétervár 1899.). Prediszlovie Zsizni i Rjecsi Sztarcza Abu Szaida (u. ot 
1899.) 2. 1. 
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Dselál ed-Dín Bűmí, kit méltán neveztek ei a mystikus 
költök fejedelmének, ezen a téren is remekelt. Négysorosait 
bízvást állíthatjuk Abű Sze'id híres versei mellé. Igazán meg-
lepő a mesznevi írójának termékenysége! 

A nagyterjedelmü, elejétől végéig érdekfeszítő, helylyel-
közzel utolérhetetlenül szép vallásos költeménye mesznevi ma'nevi 
mellett, melyet a szufik perzsa Koránnak díszes nevével szoktak 
kitüntetni, egy igazi verstengert produkált. Költeményeinek se 
szere, se száma. Minden egyes kézirata újabb meg újabb versé-
vel ismertet meg. Természetesen lehetnek és kétségkívül vannak 
is ott későbbi, nem tőle származó versbetoldások.1) De legtöbb 
verse magán viseli a nagy szufi költő szellemének félreismer-
hetetlen bélyegét. 

Egy Sprenger által ismertetett pompás kiállítású indiai 
kéziratban a ghazelek 1200 folio lapot töltenek be 37 sorral egy 
lapon. A terdsí' bend költemények ugyanitt 49-et.2) Ehhez jön 
még ott vagy 4000 rubá't. Ennek a kéziratnak valamelyik másolata 
alapján készülhetett, mert éppúgy kezdődik és oly terjedelmű, 
mint a Sprenger-féle kézirat, egy birtokomban levő kőnyomatú 
kiadása Bűmi összes lírai müveinek «Kulliját-i Semsz Tebriz» 
(Lucknow 1302), hol a ghazelek 993, a terdsí' bendek pedig 
39 folio lapot foglalnak el. Ez a kiadás azonban nem teljes, 
mert hiányzanak belőle a négysoros versek. Micsoda termékeny-
ség ! Bűmí versei, bár mind vallásos tartalmúak, éppen nem 
egyhangúak. 

Óriási képzelő tehetsége remek külső alakba tudta kijege-
czesíteni a fenséges pantheista tanokat. Főjellemvonásnk a külső 
gyász mezébe burkolt benső lángoló hitbuzgóság, az áhítat 

9 Gyakran megesik, hogy egyes más költők tollából eredő költe-
ményeket a nagy Mevláná Ruminak tulajdonítanak a másolók. így aka-
démiánk keleti kéziratai között van egy perzsa mesznevi, Gulsen-i Taú-
hid, mely bár Sáhldi müve, Búmi szerzőségével ékeskedik a czimlapon. 
Ilyen többek közt még a párisi nemzeti könyvtár 143. sz. kézirata, mely-
nek igazi szerzője, mint azt kimutatnunk sikerült, Ahmed Rürni. Zeit-
schrift der D. M. G. LX. (Lipcse 1''06.) 590. 1. 

l) A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindostany manuscripts 
(Kalkutta 1854.) Í. 497. 1. 375. sz. 
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gyönyöre, melynek tüzét a költő által feltalált dervis körtáncz, 
a Szemá' szítja, növeli. 

Jelentőségteljes symboluma ez éppúgy a sphaerák körforgásá-
nak, mint az isteni imádattól megittasult, a legfőbb lénynyel 
egybeolvadni vágyó emberi lélek keringésének. A táncz rhyth-
mikus elemei felrázták egész valóját. Feltüzelték phantasiáját . 
Lelkesült vágya sarkalta az isteni egységet, az egyedül igazán 
létezőt egész főforrásáig kikutatni. 

így termett a gondolatteljes ghazelek ós négysorosok egész 
özöne. Gazdag virágos kertje a mélységes, érzelmes lírának. Azt 
el kell ismerni, hogy Rűminál nincsen meg a szín, az árnyalat 
káprázatos gazdagsága, az örökös változatosság tavaszias, illatos 
frissesége, mely Háfiz költészetét jellemzi, a mely felváltva hol 
bús, hol víg, istenkáromló és ájtatos, gúnyos és komoly. 

Szépen szól Rűmi lantja is. de ő néha szeret egy húron 
játszani, mikor őt kizárólag egy eszme, egy érzelem uralja. 
Humor iránt éppen nincs érzéke. Allegóriáiban nem egyszer el-
veszti lába alól a talajt, nem látja meg a határvonalat, mely a 
magasztost a nevetségestől, a póriastól elválasztja. 

Néhol a forma is hanyag. De azért Rúmi minden hibája 
mellett a gondolatkifejezés nagyszerűségében méltán versenyez a 
költő-óriásokkal. Könnyedén megüt itt-ott egy-egy isteni szép 
hangot. A látomány világosan áll lelki szemei előtt s ő tisztán 
adja vissza, a mit lát. 

Szenvedélyes ihletének hullámai az egekig csapkodnak. 
Verseiben lüktet a szenvedély, lieve elragad. Mesterkéletlen, de 
választékos a nyelvezete. Gyönyörű hasonlatokat találunk nála, 
sorokat, melyekben meglep képzeletének eredetisége. 

Mint vallásos költő, nagyon is komolyan vette hivatását, 
hogysem apró hibákra és következetlenségekre ügyet vetett volna. 
A 8zufi-tanokat igyekezett a költő minden bájjal felruházni, mit 
csak lángesze sugalt neki. Ez a törekvés nyomot is hagyott köl-
teményein. 

De az ihlet magasztosabb perczeiben ékesszólásának áradata 
elsöpör minden nehézséget és égi harmóniában olvad össze 
az egész. 

Reá nézve is áll, mit az angol költőről, Shelleyről monda-
nak : ez nem a pantheista tanok mezébe burkolt költészet, hanem 
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lelkesült meggyőződés, mely vallást teremt az eszméből. Hogy 
ilyen kiváló óriási tehetsegü költő nem lett Európában népszerű, 
annak legfőbb oka, hogy nem talált ez ideig jó fordítóra. Hammer, 
a sokat ócsárolt bécsi orientalista volt az első, ki Kűmi költe-
ményeit először méltatta. Mintegy hetven darabját adta német 
fordításban.') 

Ezek azonban nem keltettek már pongyola irályuknál fogva 
sem nagyobb figyelmet. így Goethe, ki a keleti befolyást a-német 
költészetre inaugurálta, még egészen Hafiz befolyása alatt ír ta 
a Westöstlicher Divant. 

Hammer Háfiz-forditása volt tudvalevőleg a nagy költő 
főforrása. Hammer után Bückert, a nagy műfordító volt az első, 
ki felismerte Dselál ed-Din Kűmi jelentőségót, az 1821-ben meg-
jelent Taschenbuch für Damenben már több gbazelét közölte 
német versfordításban. 

Ezek azonban, fájdalom, nem az eredeti szövegből, hanem 
Hammer fordításai alapján készültek. 

Könnyen érthetöleg az ilyen fordítás utáni tolmácsolás 
bizony édeskeveset őrizhetett meg az eredeti szépségéből. Az 
összes ghazelek közül, mint azt liemy2) kimutatta, csak valami 
28 az ilyen másodkézből vett fordítás. A többi Bűmi modorá-
ban írt eredeti költeménye Biickertnek. 1838-ban Bosenzweig 
próbálkozott meg Bűmi lírai költeményeinek átültetésével. 75 köl-
teményét fordította le német versekben. Könnyen folyó, sok 
helyen Bückertre emlékeztető versfordítása nem éppen hibátlan.8) 

Más költői fordítása tudtunkkal nincs Bűmi divánjának. 
Angol nyelven B. Nicholson 1898-ban 48 darabját adta ki 

az eredeti szöveggel együtt hü prózai fordításban.4) A tudomány 
mai színvonalán álló műve pompás jegyzeteivel kitűnő beveze-

') Geschichte der schönen Redekünste Persiens mit einer Blüthenlese 
aus Zweyhundert persischen Dichtern (Bécs 1S18.) 173—195. 1. 

ä) As matter of fact only twenty eight — less than one half of 
the Gazelen, — can be identified with originals in Hammer's book. The 
influence of India and Persia on the poetry of Germany (New-York 1901.) 39.1. 

3) Auswahl aus den Diwanen des grössten mystischen Dichters Persiens 
Mevlana Dschelaleddin Rumis (Bécs 1838.). 

*) Selected poems from the Dicäni Shams Tabriz edited ami translated 
(Cambridge 1898.). 
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tésül szolgál a nagy szufi-költő lírai költészetébe. Dselál ed-Dm 
Rumi száz meg száz ghazeljéböl tehát valami 150 van valamely 
európai nyelvre lefordítva. Biz ez elenyészően csekély szám! 

A nagy költőhöz méltó műfordításuk pedig teljesen hiányzik. 
Még több joggal mondhatjuk ezt négysorosairól. Hoszejn Azad 
a perzsa mystikus rubaí költőkből közzétett szemelvényei során 
nyolcz négysoros versét fordította le franczia prózára.1) 

Más európai fordítása tudtunkkal nem jelent meg Rumi 
négysorosainak. Jelen tanulmányhoz főforrásul szolgált Dselál 
ed-Dín rubá'íainak 1894-ben a konstantinápolyi perzsa hírlap, 
Akhter kiadásában megjelent szövege, mely 400 lapon való-
színűleg a négysorosok eddigi legteljesebb kiadása.2) 

Jó hasznát vettük még Riza Kuli Khán által kiadott Sze-
melvényeknek Rumi divánjából, mely több olyan négysorost 
tartalmaz, melyek nincsenek meg a konstantinápolyi kiadásban.3) 

Rűmi négysoros versei közül néhány más költök divánjai-
ban is feltalálható. Ezek száma azonban nem nagy. 

Távolról sincs annyi «vándorló verse», mint 'Omer Khejjám-
nak, kinek vagy 500 költeménye közül százon felül más perzsa 
költők müvei közé is fel van véve. Christensen ezt látva, azt a 
kissé merész állítást koczkáztatja meg, hogy egyetlen verséről 
sem tudjuk biztosan a csillagász-költőnek, hogy valóban tőle 
származik-e.4) 

A mi Rűmit illeti, igen kevés verséhez férhet a legkisebb 
kétség, a legtöbb annyira elárulja írójának írmodorát. 

Aránylag legtöbb ilyen versét 'Omer Khejjám és Ferid 

') La Roseraie du Savoir. Choix de quatrains mystiques. Tirés des 
meillmrs auteurs persans traduit pour la premiere, jois en franqais avee une 
introduction et des notes critiques litteraire et philosophiques (Lejda 1906.! 
I . 358. 1. 

ä) Rubaijáti hazret Mevláná (Stambul 1312.). 
3) Semszul-Hakáik (TebrTz 1280.) 361—376. 1. 
4) Af de 500 Epigrammer, som Whinfields bekendte Omar-Udgave 

indeholder, er det forelöbigt konstateret, at over 100 fimles i andre Dig-
teres Yaerker, og videre Undersögelser vil sikkért kunne bringe flere af 
diese «Vandredigte» for Dagen. Forkoldet er altsaa nu det, at vi naeppe 
ved et enete Rubai i Omars Sämling med Sikkerlied kan afgöre, om det 
virkelig stammer fra ham selv. Muhammedanske Digtere og Taenkere 1K.0-
penhága 1906.) 169. 1. 
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ed-Din 'Attár neve alá sorozták. Ezekről sem igen lehet be-
bizonyítani, hogy nem tőle valók. Zsukovszkijé1) az érdem, hogy 
először kimutatta 'Omer Khejjám és Búimnál előforduló azonos 
költeményeket. 

Némi más olvasatokkal teljesen megegyező Bűmi és 'Omer 
Khejjám következő rubá'i-ja. 

«Legyen az egész éven át részeg ós megszégyenített a sze-
relmes. Legyen bolond, zavart és magánkívüli állapotú. Józan 
fejjel mindenen búsulunk. Mikor legyen, a minek lennie kell,2) 
lerészegedtünk.» 

Inkább 'Omer Khejjám, mint Bűmi szájába illik a követ-
kező, a konstantinápolyi kiadásban egészen elrontott alakban ki-
adott darab. «Mi a szerelem (sic) szerelmesei3) vagyunk és más 
a muszulmán. Gyenge hangyák vagyunk mi és nem Salamon 
király. Mi nálunk te a sárga arczot és az összetört bensőt (szó-
szerint májat) keresd. Másutt van a selyemruhák eladóinak a 
bazárja.»4) 

Egészen eltérő a két utolsó sor egy az érzékiséget kárhoz-

fi Omar Khaijam i tsztransstcujuscrija» csetverosztisija. Al-Muzajfa-
rijah Szbornik sztati'j ucsenilcov Ruzena (Szent-Pétervár 1897.) 325. 1. 

fi 'Asik hemeh szál meszt u ruszvá bádá 
Diváneh u sűrideh u sejdá bádá 
Bá hűsjári ghuszeh-i her csíz klmrim 
Csün meszt sudim her csih bádá bádá. 

Konstant, kiad. 10. 1. V. ö. The Quatrains of Omar Kliayyám ed. Whinfield 
(London 1883.) 6. 1. 8. sz. Les Quatrains de Khéyam trad. p. Nicolas (Paris 
1867.) 6. 1. 9. sz. 

fi Az 'ásik-i'isk kifejezés külömben másutt is előjön Rűminál: 
Má 'ásik i 'iskím kill 'isk eszt nedsát. 
Dsán csűn Khizr eszt u 'isk äb-i héját. 

Konstant, kiad. 74. 1. 

fi Má fásik-i 'iskim u muszulmán diger eszt 
Má műr-i zeifim u Szulejmán diger eszt 
Ez má rukh-i zerd u dsiger-i páreh teleb 
Bázárcseh-i kaszab firüsán diger eszt. 

"Omer Khejjánnál Káfir-i isk áll 'ásik-i'isk helyett. A harmadik sorban 
pedig dsiger-i páreh helyett dsáineh-i kohneh olvasható. V. ö. Whinfield 
40. 1. 58. sz. Nicolas 30. 1. 55. sz. Konstant, kiad. 65. 1. 
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tató, mind a két költőhöz méltó versben. «Ha a vágy és kívánság 
útját járod, én tudatom azt veled, hogy pórul fogsz járni. 

Ha erről leteszel, világosan meg fogod látni, hogy miért 
jöttél te e világra és hová fogsz majd menni.»1) 

A konstantinápolyi kiadásból hiányzik, de Zsukovszkij által 
felhasznált régi Rűmí kéziratban megvan : «Azok, a kik a világ 
jelesei, az eget a gondolat Borákjával (Mohammed próféta csodás 
paripája) bejárják. A te lényeged ismeretében az éghez hasonlóan 
zavarodottak, lehorgasztott szédelgő fejűek.»2) 

Csekély eltéréssel feltalálható E ű m i ós 'Omer Khejjámnál 
az igénytelenséget magasztaló költemény. «Az, a kinek az ég 
egy fél kenyeret adott, s a kinek hajlékul egy fészket jut ta tot t : 
nem keres senkitől semmit, ő tőle se vár senki semmit. Mondd 
neki: élj boldogul, vígan, mert neki áll a világ.»3) 

'Omer Khejjámnál is megvan az az istenség minden-
tudását magasztaló verse Búminak, mely Zsukovszkij szerint a 
szentpétervári codexben olvasható,4) de a konstantinápolyi ki-
adásba nem lett felveve. «Minden titkodat tudja az az égi bölcs 
(t. i. Isten), a ki töviről-hegyire mindent tud. Felteszem, hogy 

*) Ger ber szer i sehvet u lievá kh'álú reft 
Ez menet kheber kih bí nevá kh'álii reft 
Ver der gnzeri ez In bi bínl bfi'oján 
Kiz bohr-i csih ämedi kudsá kh'áhí reft. 

'Omer Khejjámnál a harmadik és a negyedik sor: 
Biniger csih keszi u ez kudsá ämedeh-i 
Mídán kih csih mikuní kudsá kh'áhi reft. 

Whinfield 62. 1. 91. sz. Nicolas 48. 1. 89. sz. Hoszejn Azad e verset 
Anszárinak tulajdonítja La Roseraie du Sacoir I. 241. 1. 317. sz. I I . Golzár-e 
ma'réfét 141. 1. 

2) Anhá kih kholászeh-i dsihán isán end. 
Ber evds-i felek Borák-i fikret ránend. 
Der ma'rifet-i zát-i tú mánend-i felek 
Szer gesteh szer nigűn u szergerdánend. 

Whinfield 100. 1. 147. sz. Nicolas 64. 1. 120. sz. Al-Muzaffarijah 350. 1. 
28. sz. 

8) Än kesz kill ez cserkh nlm náni dáred. Konstant, kiad. 89. 1. 
Whinfield 114. 1. 168. sz. Nicolas 76. 1. 116. sz. 

*) Csitajetszja v divanje Dzselal ed-Dín Kumi Muzafifarijah 352. 1. 
36. sz. 
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képmutatással becsapod a közönséget. De mit teszel te azzal, ki 
minden egyes dolognak a tudója!»1) 

Hasonlókép csak itt van meg Ruminak 'Omer Kbejjámmal 
közös költeménye. «Kutatva nem töltöttek el egynéhány éjszakát, 
nem tettek pár lépést sem önmagukon kívül. Az előkelőség 
ruhájá t néhány közönséges ember vette magára, rossz hírbe 
hozva pár jónevüt.»3) 

Egy pár szó külömbséggel 'Omer Khejjámnál is megvan. 
«Egy ideig gyermek-módra a mesterhez mentünk, a jó barátok 
arczának szemléletében gyönyörködtünk egy darabig. Halld meg, 
mi lett a vége történetünknek. Felbőként jöttünk és úgy mentünk 
el, mint a szél.»8) Némi olvasati változatokkal 'Omer Khejjámnál 
is megvan. «Ugy mondják, hogy lesz majd paradicsom; abban 
színbor és szép húri fog lenni. Aztán mi itt bort iszunk ós sze-
retőt tartunk, mivelhogy utoljára is ebben lesz majd részünk».4) 

fi Szirret hemeh d&nű-ji felek ml dáned 
Kű műi beműi u reg bereg mi dáned. 
Girem kih bezirk khalkrá biferibl , 
Bá än csih kuni kih jek bejek mi dáned. 

Whinfield 120. 1. 177. sz. Nicolas 82. 1. 158. sz. 
fi Náburdeh beszubli der teleb sámi csend 

Nenihádeh zi kh'lsten birűn gátni csend. 
Der kiszvet-i khász ämedeh 'ámi csend. 
Bed nám kunendeh nikű nárni csend. 

Whinfield 134. 1. 199. sz. 
fi Jekcsend bekúdeki bá usztád sudim. 

Jekcsend berű-ji düsztán sád sudim. 
Páján-i liedisz-i má tű bisinev kihcsih sud. 
Csűn äbr der íimedim u csűn bád sudim. 

Konstant, kiad. 2Ü0. 1. V. ö. Omer Khejjám: 
Jekcsend bekúdeki bá usztád sudim. 
Jekcsend bá usztádi-i kh'is sád sudim 
Páján-i szűkben sinev kih márá csih reszid 
Ez khák ber íimedím u ber bád sudim. 

The Quatrains of 0. Khayydm 237. 1. 353. sz. 
fi Gűjend kih firdaűsz berin kh'áhed bűd 

Andsá mej náb hűr 'ein kh'áhed bűd 
Pesz má mej u ma'sűk bekef mi dárim 
Csűn 'ákibet-i kár hemin kh'áhed bűd. 

V. ö. Whinfield 125. 1. 185. sz. 
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'Omer Khejjámra emlékeztetnek még Nicholson szerint a 
következő helyek Bűmi divánjából. Ezek azonban, úgymond az 
angol orientalista, meglehet, csak esetleges egyezések (these are 
perhaps only coincidences), mert sem 'Omer Khejjám, sem Szádi 
és Nizámi nem gyakoroltak nagyobb befolyást költőnkre. «Azt, 
a mi neki van, ö tudja, ő tudja.»1) 

«Mint a vad galambja, röpködve és nyögdicsélve, azt haj tva 
egyre, hogy hol, hol»2) (kű, kű külömben hangutánzó szó is). 

Ferid ed-Din 'Attár költeményei közt négy-öt Bűmi négy-
soros versre találtam. Eldönteni ezek hovátartozandóságát bajosan 
fog valaha sikerülni. Hisz a két nagy szufi-költő oly sok rokon-
vonást muta t fel. Sőt a mi több, a meszneví halhatatlan írója 
saját bevallása szerint is 'Attár befolyása alatt állott, kinek 
E8zrár Námehje a nagy költö gyermekkori olvasmányai közé 
tartozott. 

Maga 'Attár ajándékozta meg ezzel egy találkozásuk alkalmá-
val Dselál ed-Din Bűmit, mikor az még gyermek volt.8) 

Ilyen 'Attárral közös verse: «Az egész tenger vagyok én és 
nem egy vízcsepp. Nem vagyok én kettősen látó és nem vagyok 
olyan háborodott, mint azok. Minden egyes parány nyelvén 
mondom én, mely (t. i. a parány) jajgatva, esdekelve ilyen 
szóra fakad, hogy: nem részecske vagyok én.4) 

1) Än csíz kih dáred ű ú dáned ű dáned. V. ö. Omer Khejjám: 
Ú dáned ú dáned ü dáned ű. Whinfield 268.1. 401. sz. Teheráni kiad. 161.1. 

J) Csű fákhiteh-i ú perrán ferjád kunán kú kű. V. ö. Omer Khejjám: 
Didem kih ber kungereh es fákhiteh 
Aváz hemidád kih kü kű kú kű. 

Whinfield 262. 1. 392. sz. Nicolas 172.1. 350. sz. Teheráni kiad. Hern ägeh 
hem nágeh mihmán-i men ämed ú 289. 1. Selected poems from the Divani 
Shams Tabriz (Cambridge 1898.) XXXVI. 1. 

3) Ve derän vakt Mevláná Dselál ed-Din kucsuk bűd Sejkh 'Attar 
Kitáb Eszrár Námeh beliedíjeh be Mevláná Dselál ed-Din dád. The Tadh-
kirat u'shu 'ara (Memoirs of the poets) ed. E. Browne (London 1901.) 193. 1. 

*) Men bahr temámem ve jeki katreh nim 
Ehvel nim u csűn ehvelán gharreh nim. 
Gűjem bezebán-i hál her jek zerreh 
Ferjád hemi kuned kih men zerreh nim. 
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Hasonló kevés külömbséget mutat a következő: «Abban az 
időben, mikor a mindenség tengerévé lesz az én lényegem, nyil-
vános lesz minden részecskének a szépsége előttem. Azért égek 
én, mint a gyertya, hogy a szerelem útján egy idővé váljanak 
nekem az összes korszakok».1) 

Szenáji költeményei közt három Rumival közös versre 
bukkantam. «Ne azt tekintsd te, hogy tudományos legyen az 
ember! Azt nézd csak, hogy mint tesz eleget fogadalmának. H a 
az ember teljesíti kötelezettségeit, mindennél, a mit csak el-
képzelsz, fensőbb lesz az az ember.»2) 

«Az emberektől, így szól Rumi a másik Szenájival közös 
négysorosában, éles hallásod (vagy mint Szenájinál áll, éles 
értelmed) által nem menekülsz meg. Bőbeszédűséged nem sza-
badít meg tenmagadtól. Ha nem küzdesz erősen, nem menekülsz 
te meg ettől a kettőtől. Magadtól és az emberektől hallgatásnál 

Konstant, kiad. 253. 1. 'Attárnál jelentéktelen olvasati külömbséggel: 

Jek katreh-i bahrem men u jek katreh nlm. 
Ehvel nlm u csű ekvelán gharreh nlm. 
Gűl bezebán-i hál jekjek zerreh 
Ferjád hemi kuned kih jek zerreh nim. 

Teheráni kiadás, 207. 1. 

') Änvakt kih bahr-i kuli seved zát merá 
Rousen gerded dsemäl-i her zerrát merá 
Z'án mlszűzem csű som'e tá der reh-i 'isk 
Jek vakt seved dsumleh-i evkát merá. 

Konstant, kiad. 6. 1. V. ö. 'Attár: 

Än lehzeh kih bahr-i kuli seved zát merá 
Rouzen gerded dsumleh-i zerrát merá 
Zán miszúzem csú sem'e tá der reh-i 'isk 
Jek vakt seved dsumleh-i evkát merá. 

Teheráni kiadás, 208. 1. 

-) Ánrá meuiger kih zű funün ájed merd 
Der 'ahd-i vefá niger kih csűn ájed merd. 
Ez 'uhdeh-i 'ahd eger birűn ájed merd 
Ez her csih gumán beri fezűu ájed merd. 

Semsz ul-Hakáík 365. 1. La Roseraie du Savoir I. 270. 1. 359. sz. II . 
Golzár-e ma'réfét 158. 1. 
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egyéb meg nem ment téged».1) «Míg józan vagy, így hangzik a 
harmadik közös poéma, nem jutsz a részegség élvezetéhez. Nem 
éred el te a lélek imádását, míg csak oda nem adod a tested. 
Addig, míg a jó barát (természetesen Isten) iránti szerelemben, 
mint a tüzet a víz, önmagadat meg nem semmisíted, nem lészen 
a létezés a te osztályrészed.»4) 

Szehábi,3) egy újabbkori jónevű perzsa mystikus költeményei 
közé került Bűminak ez a verse: «Nem lealacsonyító dolog az, 
ha a kicsinyek színvonalára leereszkedik a felnőtt ember. Ez az 
ő kicsisége az ő tökéletes voltából ered. Ha a gyermek nyelvén 
beszél is az apa, tudja azt jól az okos, bogy a szülő azért még 
nem gyerek.»4) 

A jeles régi mystikus költő, az aránylag kevéssé ismert 
Ahmed-i Dsám költeményei közt két Bűmi rubá'i-t találtam. 
«Míg csak egy hajszálnyi is fennmarad a te létezésedből, nyitva 
van addig az önimádás boltja. Te azt mondtad: összetörtem a 
képzelet bálványát és megmenekültem. Megvan még az a bál-

9 Ez khalk zi ráh-i tlz gűsi nerehl 
Yez kh'od zi szer szukhen firűsl nerehl 
Zin her dú eger szakht nekűsi nerelii 
Ez khalk vez kh'od dsuz bekhaműsi nerehi. 

Konstant, kiad. 330. 1. La Roseraie du Savoir I, 214. 1. Gólzár-e ma'retet 
124. 1. 

9 Tá hűsjárl betem'e-i mesztl nereszl 
Tá ten nedihl bedsán pereszti nereszl 
Tá der 'isk-i dűszt csún ätes u äb 
Ez kh'od nesevi niszt beheszti nereszl. 

Konstant, kiad. 360. 1. Szenáji Kulliját (Teherán) a harmadik sorban reh 
út szó betoldásával: Tá der reh i 'isk esűn ätes u ab. 

3) Outre les ghazéls et un mésnévi, Séhábi a compose six mille 
•quatrains, d'aucuns disent un bien plus grand nombre. L'ensemble de 
ses quatrains porté le nome de Héqáyeq-é mé'névi (Yérités spirituelles). 
La Boseraie du Savoir I. 269. 1. 358. sz. 

9 Kucsuk bűdén buzurgrá kucsuk niszt 
Hein kúdeki ez kemál khized sek niszt 
Ger zänkih pider hedisz-i kűdek gújed. 
'Ákil dáned än pider kűdek niszt. 

Konstant, kiad. 74. 1. Golzdr-e maréfet 158. 1. 
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vány, melynek elképzelt dolgától megszabadultál» (t. i. önmagad 
még megvagy, ki azt a bálványt elképzelted).1) 

«Turd el a fájdalmat, mivel én vagyok a te gyógyszered! 
Senkire se tekints, mer t én vagyok a te ismerősöd! Ha meg-
ölnek, ne mondd, hogy megöltek engem. Köszönd meg, hogy 
én vagyok a te vérdíjad.»2) 

Haszan Ghaznevi divánjában is olvasható Rumi kővetkező 
négysorosa: «Mennyit gondolsz te még erre a hitvány életre? 
Meddig törődöl te még ezzel a vészteli világgal? 

A mit tőled el lebet venni, az ez a test. Mondd, egy ganéj-
rakással (sic) kevesebb le3z. mit töprengsz!»8) 

Medsd-ed-Din Bagbdádinál is megvan Rűminak egy szen-
vedélyes verse. «A szerelem vizével lett Ádám porhüvelye össze-
gyúrva. Száz zavar és keveredés támadt abból a világon. Eret 
vágtak a szerelem érvágójával a lelken. Egy vércsepp lecsöppent, 
és szív lett a neve.»4) 

fi Tá jekszer műi ez heszti tü báki oszt 
Äin i dukán kh'od pereszti báki eszt 
Gofti but i pindár sikesztem resztem 
An but kih zi pindár bereszti báki eszt. 

Riza Ivuli Khái) Rijáz ul 'arifin (Teherán 1305.) 32. 1. 
fi Bá derd biszáz csűn dová ji tü menőm 

Der kesz meniger kih ásná-ji tü menem. 
Ger kusteh sevi megű kih men kustell sudem. 
Sukráneh bidili kih khűnbehá-ji tü menem. 

Konstant, kiad 208. 1. Ahined-i Dsámnál csak a harmadik sor külömbö-
zik egy kissé: 

Ger ber szer i kűi-'isk-i má kusteh sevi. 
s) Tá csend zi dsán musztmend endisi 

Tá kej zi dsihán pur guzend endisi 
An esih ez tű teváo szited hemin kálbed eszt 
Jek mezbeleh gű mebás csend endisi. 

Konstant, kiad. 362. 1. Haszannál a második sor áll első helyen La Ro-
straie du Savoir I. 294. 1. II. Golzár 173. 1. Ríj az ul 'arißn 185. 1. 

fi Ez sebnem i 'isk khák-i Adem gil sud 
S/.ed fltneh u sür der dsihán hászil sud 
Szer-i nister-i 'isk ber reg-i dsán zedend 
Jek katreh firű csekid námes dil sud. 

Teheráni kiadás 366. 1. Rijáz ul 'arifin 131. 1. 

AKAD. ÉRT. A NYELV- É8 S Z É P T U D . KÖItKBŐL. XIX. K Ő T . 1 0 . S Z . 2 
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Szultán Velednek is tulajdonítják Dselál ed-Dín egy hozzá 
valóban méltó versét. «Ha csak egy lapját elolvasod a mi köny-
vünknek, örökre zavarodott leszel. Oh dicső egy zavarodottság! 
Ha csak egy pillanatra is leülsz a szív leczkéjét meghallgatni, 
mestereket ültethetsz le te akkor tanításod meghallgatására.»1) 

A szerelem tanította őt verselni. «Mikor az én szívemben 
felütötte tanyáját a szerelem, mindent elhamvasztott ott a te 
szerelmeden kívül. Észt, tudományt, könyvet, mindent félretett. 
Versre, ghazelra s négysorosra megtaníttattam én.»2) 

Világosan megmondja, hogy az ő kedvese nem földi lény. 
«Az én kedvesem, tudd meg azt, hogy mindenki előtt rejtve van. 
Kívül van az mindenféle találgatáson. Az én keblemben úgy 
ragyog, mint a hold. értsd meg jól. Tudd meg, hogy úgy össze 
van olvadva a testemmel, mint a lélek.»3) 

Csak az alhatik, kinek nincs az ő imádottjáról tudomása. 
«Arra a fejre száll le az álom, ki róla mit se tud. Hogy alud-
nék kinek tudomása van ró la? Egész éjjel azt suttogja 
mind a két fülembe a szerelem : oh jaj annak, a ki ő nélküle 
nyugoszik.»4) 

l) Ger jek verek ez kitáb-i má ber kh'áni 
Heirán ábed sevi zehi helráni. 
Ger jek nefeszi bedersz-i dil binisinl 
Usztádánrá bedersz-i kh'od binisání. 

Konstant, kiad. 381. 1. La Roseraie du Saivir I. 65. 1. 74. sz. 11. GoLdr-e 
ma'refét 39. 1. 

'i) Tä der dil-i men 'isk-i tű ämikhteh sud 
Dsuz 'isk-i tű her esili dástem szúkhteh sud 
'Aki u szebek u kitáb ber ták nihád 
S'ir u ghazel u dú bejti uműkhteh sud. 

Rubdiját-i Mevlana Rúmi (Stambul 1312) 105. 1. 
á) Ma'sűk-i men ez hemeh niháneszt bidán 

Birün zi gumán-i her gumáneszt bidán 
Der szineli-i men csű meh 'ejáneszt bidán 
Ämikhteh der tencm csű dsáneszt bidán. 

U. ott 290. 1. 
4) An szer kih bűd bí kheber ez vej khuszped 

Än szer kih kheber jáft ez ü kej khuszped 
Mlgűjed 'isk der dű gűsem hemeh sob 
Ej váj ber ünkesz kih bi vej khuszped. 

Konstant, kiad. 95. 1. 
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A boldog szerelmes nem tudja, mi a búbánat. «A meddig 
ennek a péri irigyeltjének a szívemben van az alakja, ki olyan 
víg8zívű, mint én, az egész világon ? Istenemre, nem tudok más-
ként, csak vígan élni. Hallom, hogy van szomorúság, bánat , de 
nem tudom, hogy mi az.»1) Akármit tesz vele imádottja, nem 
pártol el tőle. «Ha ebbe a könnyárt ontó szembe tövist szúrsz, 
S ha a kegyetlenség nyilát lövöd is ebbe a hajszálvókonyságú 
szívbe: én nem eresztem el a ruhád szegélyét, verj bár dobmódra 
ezret az arczomra.»fi A dervisek körtánczára czólozva így szól: 
«Ma valami forog a mi fejünkben. Madár lett a szív és a 
levegőben körben röpköd. Minden parányunk külön-külön 
körbe jár. Talán a hűség felé kering az a jó barát.»8) Szerető-
jének arczát az imához, szemeit a böjthöz hasonlítja. «Arczod 
néked imaszámba megy, és szemed a böjtébe. Mind a kettő 
a te ajkadtól kéreget. Meglehet, hibáztam, mikor részegen a 
te italod megittam és összetörtem a korsót.»4) A szegénység 
és az erkölcsi tisztaság a legjobb pajzs. «Légy szegény te a 
szegénységben és a legtisztább részben (szefvet kedeh, t. i. 

*) Tá der dil-i men szűret-i án resk-i periszt 
Dilsád csű menem der in hemeh 'álem kiszt 
Valláhi kih bedsuz sád nemidánem ziszt 
Gham mísinevem veli nemidánem csíszt. 

Konstant, kiad. 42 1. 

*) Ger khár bedin dideh csűn dsüi zeni 
Ver tir-i dsefá ber dil csűn mű zeni 
Men deszt zi dámen-i tü kűteh nekunem 
Ger liemcsú defem hezár ber rűi zeni. 

Konstant, kiad. 382. 1. 
3) Imseb csizi der szer-i má migerded 

Dil murgh sudeszt der hevá migerded. 
Her zerreh-i má dsudá dsudá migerded 
Än jár meger gird-i vefá migerded. 

Konstant, kiad. 94. 1. 

*) Bü-ji tű namáz ämed u esesmet rüzeh 
Vin her dü kunend ez lebet derjűzeh 
Dsurm mikerdem meger kih men meszt budem 
Ab-i tű bukhurdem u sikesztem kúzeh. 

Konstant, kiad. 322. 1. 
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a szívet érti) tiszta. Szegénységgel és tisztasággal lépj te be a 
csatasorba. Rántson bár ki hüvelyéből száz kardot a te ellen-
feled, mivel semmit sem lát, nem ejt nagy sebet.»1) Olyan, 
mint az elrejtett kincs, az isteni szerelem, mely födve van a 
hit és a hitetlenség elől. «Van egy kincs a föld alá rejtve, a 
hitetlenek és a hivők népétől eldugva. Láttuk, hogy bizonyo-
san a szerelem van oda elrejtve. Mezítelenné lettünk a miatt 
az elburkolt miatt.»2) A mystikus szerelem főkövetelménye, 
hogy a szerelmes azonosítsa magát vonzalmának tárgyával. 
«Míg te magaddal vagy, távol vagy tőlem, bár velem vagy. 
Bizony nagy az a távolság, mely engem tőled elválaszt Nem 
érsz el te én hozzám, míg velem egygyé nem válsz. A szere-
lem útján vagy én maradok meg, vagy te.»3) Igen szépen írja 
le az istenség mindentudóságát. «Olyan király ő, ki tudja 
mindazt, a mit te titkolsz. Ha szájpadlás és nyelv nélkül 
beszélsz is, megérti. Mindenki tudja, hogy mi élvezet van az 
ékesszólásban (szószerint a szóval kereskedésben). Én annak 
vagyok a szolgája, a ki tudja a hallgatást.»4) 

*) Der fakr fakír bás der szefvet száf 
Bá fakr u szefá der ü tű der rüji meszáf 
Ger khaszm-i tű szed tlgh ber áred zi ghiláf 
Csűn hies neh bined nezened zekhm guzáf. 

Konstant, kiad. 191. 1. 

') Gendslszt nihádeli der zeniin púsideh 
Ez millet-i kufr u elil-i din pűsideh 
Didim kih isk eszt jakin pűsideh 
Gestim berehneh ez csenín pűsideh. 

Konstant, kiad. 323. 1. 
3) Tá bá kh'odi dűri ärcsili hesztí bá men 

Ej besz dűri kih ez tű básed tá men 
Der men nereszl tá neseví jektá men 
Ender reh-i 'isk já tű bási já men. 

Konstant, kiad. 277. 1. 
4) Sáhiszt kih tű her csih bipűsí dáned 

Bigám u zubán ger bikhűrusl dáned 
Her kesz hevesz-i szukhen firűsí dáned 
Men bendeh-i änem kih khámúsi dáned. 

Konstant, kiad. 127. 1. 
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Ugyanezt fejezi ki egy másik versében, a melyben a csa-
logánynak csak azért kegyelmez meg Salamon király, mert 
kilencz hónapig tud hallgatni. «Nagy panasz-szóval járultak 
Salamon elé a madarak: ,Miért nem fenyíted te meg ezt a 
fülemülét? ' A csalogány ilyen szóra fakadt: ,Az anya vérére 
esküszöm, ne haragudj. Három hónapig szólok én és kilenczig 
hallgatok'.» *) 

Olyan ő, a költő, mint a tenger habja, ez a verse igen 
hasonlít ahhoz a híres verséhez, hol Eűmí 'Attár és Szenájiról 
emlékezik meg:2) 

«A kegyelem tengere vagy te, mi meg olyanok, mint a hab. 
A merre a víz ment, azon az oldalon vagyunk mi. Azt a vizet, 
melyet te a szerelem vérével szennyeztél be, locsold te mi 
reánk, kik olyanok vagyunk a te kezedben, mint a kézi dob»3) 
(a dob szót azért használja, mert jól illik a zeden, a. m. ütni 
igéhez). 

A tevét, a vallásos költők kedvencz állatát használja fel 
hasonlatul egyik verséhen. «Ha mind a két világ teli lenne is 
a bú tövisével, nem fél a tövistől az, a ki olyan, mint a teve. 
Mocskolja be bár a világot és a lelket a búbánat, megtisztul 
az, ha a szerelem lesz a mosdatója.»4) 

') Murghán rettend szű-ji Szulejmán bekhurűs 
Kin bulbul-rá csirá nemi máli gús 
Bulbul goftá bekhűn-i müder biinedsús 
Szeli müh szukhen gűjem u nuh müh khaműs. 

Konstant, kiad. 185. 1. 
*) Kégl, A poem from the Divän of Shams Tabriz Journal of the 

Royal Asiatic Society (London 1900.) 140 141. 1. Szenáji és a perzsa val-
lásos költészet (Budapest 1904.) 69—70. 1. 

3) Tú bahr-i letüfeti u má liemcsű kefim 
Anszű-ji kih mevds reft má änterefim. 
Ankef kih bekhűn-i 'isk álüdeszti 
Ber má mlzen kih ber kefet hemcsű defim. 

Konstant, kiad. 223. 1. 
*) Ger her du dsilián zi khár-i gham pur básed 

Ez khár neterszed ünkih ustur básed 
Ver dsán u dsibán zi ghusszeh alúdeh seved 
Pákizeh seved csű cisk kázur básed. 

Konstant, kiad. 136. 1. 
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Mint előképe, Szenáji,1) a hajót használja fel költői képnek. 
«A haladó hajóról nézve úgy látszik, mintha a parti nádas 
távolodnék el tőlünk, pedig csak a hajó megy. így mi megyünk 
ki a világból s nem a világ hagy el minket. A hajóban ülö, 
mikor az megy a tengeren, úgy véli, hogy a nádas megy el tőle. 
Mi megyünk el az eltávozással ebből a világból. S abban a nézet-
ben vagyunk, hogy a világ a mulandó.»2) A szív, mely a vég-
hetetlen istenséget magába zárni képes, olyan mint a szem, mely 
a legnagyobb tárgyakat is meglátja. «így szóltam én, kicsinysége 
miatt szinte eltűnik a szívem. Hogyan fért be abba a te bú-
bánatod nagysága?» így válaszolt: «A szívtől a szemre kell 
tekintened. Vájjon bár maga parányi, nem lehet-e azzal nagyokat 
meglátni ?»3) 

A szerelem (az isteni szerelmet érti) vele született tulajdon-
sága az embernek. «Az tudja csak meghallgatni a szerelmesek 
panaszát, a kinek az Ur születésekor (az eredetiben köldök el-
vágásakor) megadta a szerelmet. Hol csak magot látott (világ 
csalétkeit érti), elmenekült onnan. Oda repült, hová madár 
se jár.»4) 

Kicsit keresetten, az arab bejt szó ,ház' és ,vers' két értelmére 
alapítja egy rubá ' i já t . «Költeményt szavaltam el neki, és meg-
haragudott reám a szívrabló.» 

*) Meszelet hemcsű merd der kestíszt. 
Kégl, Szenáji és a perzsa vallásos költészet (Budapest 1904) 106—107. 1. 

2) Kesti kih bederjái reván mlguzered 
Ml pindáred kih nejsztán mlguzered 
Má miguzerim zindsihán der rahlet 
Mi pindárlm kain dsihán mlguzered. 

Konstant, kiad. 139. 1. 
3i Goftem kih zi khűrdi dil-i men níszt pedid 

Ghamhái buznrg-i tű der ű csűn gendsid. 
Goftá kih zi dil bedideli bájed nigeríd 
Khürd eszt der ű buzurghá netuván did. 

Konstant, kiad. 139. 1. 
*) Anrá kih khudái náf ber 'isk burid 

Ü dáned nálehái ü s á k senid. 
Her dsá kih dáneh did zándsái remid. 
Perid ánszűi kih inurghi neperid. 

Konstant, kiad. 86. 1. 
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Tudniillik a vers mértékével neheztelt mi ránk. Mondtam, 
miiyen verset parancsolsz. így szólott: micsoda házba (bejt) 
férek be én?1) 

Olyan szerelemittas a költö, hogy még az is megrészegedik, 
a ki az ő sírjához közeledik. «Részeg lesz az, a ki az én sírom 
felett elmegy. Ha meg él, örökké ittas lesz. Ha tengerre megy, 
megrészegedik tőle a tenger és a hajó (szószerint 'amd, a. m. 
tutaj). Mikor eltemetik, berúg tőle a sír meg a szemfedő (sic).»"*) 

Minden ajtó zárva van, csak az ő (t. i. Isten) ajtaja vau 
nyitva. «Minden ajtót bezártak, csak a tiedet nem. Hogy ne 
mehessen máshová, csak te hozzád az idegen. Oh te, kinek kegy. 
méltóság és világosság terjesztésedre nézve, szolgái a nap, hold 
és a csillagok.»3) 

Boldog az, ki kevéssel beéri. «A kinek a sors félkenyeret 
adott, s valamiféle hajléka van neki, nem keres senkit, őt sem 
kívánja, keresi senki. Mondd, élj boldogan, mert jó a te sorod.»4) 

A szerelemnek nincs gyógyszere. «Annak a kedves lénynek, 
ki magának az orvosnak a szívét is elrabolja, hogy írhatna annak 

') Ber guftem bejt diiber ez men rendeld 
J 'áni kih bevezen-i bejt ez má szendsid. 
Goftem kih kudám bejt gújem fermá. 
Goftá bekudám bejt kh 'áhem gendsid. 

Konstant, kiad. 103. 1. 
ä) Ber gúr-i men än kü guzered meszt seved 

Ver ziszt kuned tá bábed meszt seved 
Der bahr reved bahr u 'amd meszt seved 
Ver khák reved gür u lehed meszt seved. 

Ruháé ját 102. 1. 

9 Derhá hemeh beszteh end elá der-i tü 
Tá reh nebered gharib elá ber-i tű. 
Ej der kerm u 'izzet u niír el'sáni 
Khursid u rneh u szitárehá bendeh-i tü. 

Rubáíját 302. 1. 

9 Än kesz kih zi cserkh nim náni dárod 
Vez behr-i makám asjáni dáred 
Ni táleb-i kesz buved ni matlűb-i kesz 
Gú sád bizi kih kh'os dsihání dáred. 

Konstant, kiad. S9. 1. 
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elő gyógyszert az orvos! Ha csak egy parányi részét megmutatja 
bájainak, Istenemre mondom, orvosra szorul akkor az az 
orvos.»fi 

Ugy látszik, a lélekvándorlásra czéloz a következő sorok-
b a n : «Egy lélek vagyok én, százezer a testem. De mit tegyek, 
ha lezárva tar t ja szájamat. Kétezer olyan teremtményt láttam 
én, milyenekkel én egyesülve voltam. De ezek közt nem lát-
tam azt az egyet, a ki valóságban én vagyok (t. i. az Istent).»2) 

Ügyefogyott voltán így kesereg: «Éjszakám nem nappalodik, 
mit tegyek? Szerencsém jóra nem fordul, mitévő legyek? Mond-
tam, hogy szerencsémmel meghódítom a világot. Mit tegyek, ba 
nem segít a szerencse?»3) 

Végtelen a mystikus szerelmes útja. «Lépj az útra, bár 
végtelen út az. Mert a gyávák dolga a távolról szemlélés. Élő 
szív által szerezd meg ezt az útat, mert a testi élet állati tulaj-
donság.»4) 

Csak a halál útján érhet czélt. «A balálban van az igaz 
és istenes emberek élete. Erőt, méltóságot nyer a baláltól a tiszta 

fi Än jár kih ez tebib dil birubájed 
Ürá dárű tebib csűn fermájed 
Jek zerreh zi hnszn-i kh'is eger binemájed 
Valláhi kih tebibrá tebibi bájed. 

Konstant, kiad. 87. 1. 

fi Men jek dsánem szed hezár eszt tenem 
Likin csikunem csű bend dáred dehenem. 
Didem dű hezár khalk kán men budem 
Zändsumleh nedidem än jekirá kih rnenem. 

Konstant, kiad. 250. 1. 

fi Lejlein kih nihári nekuned men csih kunem. 
Bakhtem kih szuvári nekuned men csih kunem. 
Guftem kih bedaűleti dsihánrá glrem. 
Ikbál csű jár nekuned men csih kunem. 

Konstant, kiad. 244. ]. 

fi Der nih kedem ár csih ráh bl páján eszt 
Kiz dűr nizáreh kár-i námerdán eszt 
In ráh zi zindegi dil hászil kun 
Kin zindegi ten szifet-i hejván eszt. 

Konstant, kiad. 54. 1. 
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lélek. Találkozás (a lienosisra czéloz) és nem igazságtalanság és 
bosszú müve az a halál. Az szenvedi el a halál kínját, ki még 
meg nem halt1) (t. i. az istennel egyesülni vágyó lélek addig 
kínlódik, míg él).» 

Védelmére kel a szufiknak, kik néha az érzéki élvezetek-
ben. különösen a falánkságban nem ismernek mértéket. «Tudod-e 
te, miért eszik oly sokat a szufi ? Azért, mert napok múltán csak 
egyszer étkezik. Hagyjátok, hadd egyék most össze gránátalma-
virágot és rózsát (sic). Hisz annyit eszik máskor bújában teve-
módra tövist.»*) 

A szamár nála az állati ösztönöket jelenti. «Van drága 
gyöngyöd annyi, hogy tengert tölt be. Olyan igazgyöngyöd van, 
mely ezer tengert lát el gyöngyökkel. Akarod, hogy megtaláljad, 
szállj le a szamárról. Azért, mert a szamár az istállónak veszi 
az útját.»3) 

Feltámad balé poraiból, ha kedvese sírhantjának földjére 
irja ujjaival, hogy kelj fel. «Mikor a Saturnus csillag felé veszi 
útját a lelkem, testemnek részeit a föld fogadja magába. írd 
reá te a sírom porára újjaiddal, hogy kelj fel. Hogy felkeljek 
a sírból és lelket kapjon újra a testem.»4) 

fi Der merg lieját ehl-i dád u dineszt 
Vez merg reván-i pákrá temkineszt 
An merg likászt ne dsefá u kíneszt 
Na murdeh hemi mired u derdes ineszt. 

Konstant, kiad. 54. 1. 
fi Dáni szűfi behr-i csili biszjár khűred 

Zirá kih báejjám jeki bár khűred. 
Biguzár indem tá gul u gulnár khűred 
Tá csend csű ustur zigham-i ű khár khűred. 

Konstant, kiad. 118. 1. 
fi Durri dári kih balir-rá pur dáred 

Durri kih bezár bahr pur durr dáred 
Kh'álii kih bijábes firű äi zi klier 
Zánrüi kih klier rúi bákliúr dáred. 

Konstant, kiad. 119. 1. 
fi Anrűz kih dsánem reh-i Kejván gired 

Edszá-ji tenem khák perisán gired 
Ber khák beh angust-i tű binevisz kih khiz 
Tá ber dsihera ez gűr u tenem dsán gired. 

Konstant, kiad. 87. 1. 
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József ruhájának illatát, melyet annyi perzsa költő éne-
kelt meg már, használja fel költői képnek. «Abban a pilla-
natban, mikor a te öltönyöd illata éri, nemesak én, hanem 
az ég is megszaggatja ruháját . Hol van az az illatos 
ruhája Józsefnek? Hogy illatossá lehetne a te ruhád illa-
tától.»1) 

A keleti költők bevett szokását követve énekli meg imá-
dottjának mosusz fürtjeit és arcza gödröcskéjét. «Mikor holdad 
fátyla lesz a te mosuszos hajfonatod, sok jámbor lesz akkor 
tévelygő és rossz útra kerülő. Ha megpillantja állad gödröcs-
kéjének kútját József, leereszkedik abba hajfürtöd kötelén.»2) 

A megsemmisülésről, a sokat vitatott fendról így szól: 
«Megsemmisültem, és testem részei felszálltak az égbe, mert 
ott volt az ón első hazám. Mind korhely részegesek és bor-
barátok. Ennek a vadon börtönnek okáért, mely én va-
gyok (sic).» 

Úgy látszik, a lelki tulajdonságokat érti az edszái ten ki-
fejezés alatt.3) Ez a vers kiilömben nem éppen világos. 

Nincs öröm a világon szerelem nélkül. «Nem gyarapodik 
szerelem nélkül a vígság és mulatság. Szerelem nélkül nem 
lesz igazán szép a szép alak. Hulljon bár száz vízcsepp a 

1) An lehzeh kill ez piráhenet búi reszed 
Men kh'od csih kesem cserkh-i felek dsftmeh dired. 
An pirahen-i Jűszuf kli'os bűi kndsászt 
Kámrűz zi pírálien-i tű bűi bered. 

Konstant, kiad. 96. 1. 
2) Muskin reszenet csű perdeh-i máh seved 

Besz perdeh nisin kih zál n gumráh seved 
Ver csáh-i zeneklrtánes blned Jűszuf 
Amed kih ber än reszen der in csáh seved. 

Konstant, kiad. 129. 1. 
3) Fáni sudem u perid edszá-ji tenem. 

Ber cserkh kih ber cserkli bud evvel vetenem 
Mesztend u kh'osend u mej pereszt liemeh 
Der 'eib ez ín vahset u zindán kih menem. 

Konstant, kiad. 236. 1. 
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felhőből a tengerbe, a szerelem hatása nélkül nem lesz abból 
gyöngy.»1) 

Mámora nem a bortól és az ópiumtól ered. «Az ész ré-
szege vagyok én, nem a boré ós az ópiumé. Bolond lettem, 
ne keress te illendőséget az őrült embernél. Forróságomtól 
fölforr száz Oxus folyó, forgásomtól maga az ég is el-
kábul. »2) 

Féltékenységének így ád kifejezést: «Irigységből átkot 
mondok én arra, a ki az ö ittas szemeibe kacsingat. Annak 
pedig, ki újjal mutat az ö arczára, ha kezem ügyébe esik, le-
vágom ón a kezét.»8) 

Nincs hatalma a halálnak azzal szemben, a ki a túlvilági 
szerelem birtokosa. «Minden lélek, mely a te szenvedelyed 
italát megízlelte, ebből az élet forrásából erőt nyert. Eljött a 
halál és megszagolt minket s megérezte a te illatodat. Attól 
a naptól kezdve elvesztette velünk szemben minden reményét 
a halál.»4) 

Azért isznak a szerelmesek, hogy elmenjen az eszök. «Kell, 

Ü Bi 'isk nisát u tereb efzűn neseved 
Bi 'isk vedsúd-i klmb maűzűn neseved 
Szed katreh zi äbr eger bederjá báred 
Bi dsunbis-i 'isk durr meknűn neseved. 

Konstant, kiad. 104. 1. 
3) Szermeszt-i tű em neh ez mej venez áfiűn 

Medsnűn sudeh em edeb medsű ez medsnűn 
Ez dsüsis-i men daűs kuned szed Dsejhún 
Vez gerdis-i men liireh bimáned gerdűn. 

Konstant, kiad. 280. 1. 
3) Ankesz kih nezer kuned becsesm-i mesztes 

Ez resk du'á-ji bed kunem peivesztes 
Vän kesz kih bá engust nemájed rü-ji ű 
Ger deszt reszem buved biburem desztes. 

Konstant, kiad. 177. 1. 

*) Ez serbet-i szeűdáji tú her dsán kih mezíd. 
í n abheját der mezid eszt u mezid. 
Merg ámed u bű kerd bű ji tű did. 
Zanrűz edsel umid ez má biburíd. 

Konstant, kiad. 92. 1. 
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hogy éjjel-nappal bort igyék a szerelmes. Hogy elvegye az ész 
és a szégyenének fátylát. Minek igyam én bort. Nem maradt ész 
a fejemben, mit vigyen az el?»1) 

Dióhoz és igazgyöngytartóhoz hasonlítja magát. «Dió vagy 
te, melynek édes a bele; igazgyöngytartó, melyben szépvizü 
gyöngy lakik. Ne törekedjél irigységből annyira arra, hogy 
összetörjed. Ha eltöröd, lesz ezer liozzá hasonló.»4) 

Mentegeti részegségét. «Ha ón bűnös vagyok a korhelység-
ben, menj el, khodsa, te okos és józan vagy. Büszke vagy te 
arra, hogy megtartod a törvényt és engedelmeskedel. Nem annak 
a hídnak feje ez, minek te azt véled.»3) Olyan lesz az ember, 
a milyen a társasága. «Saturnus lesz belőled, mikor a Saturnus 
csillag körül forogsz. Emberek közt forgolódva ember lesz belőled. 
Rubint lesz belőled, ha ennek a bányának a környékét járod. 
Bánya lesz belőled, ha a kedves (t. i. Isten) közelébe jutsz.»4) 

Vízbe visszatükröződő holdhoz hasonlítja szeretőjét. «Néha 
szenvedélyemtől indíttatva tapsolok, máskor meg távolléte 
miatt kezeimet harapdálom. A vízbe teszem a kezemet, bogy 

') 'Ásik bájed kih rűz u seb bádeb kliűred 
Tá perdeh-i 'aki u serm-i kh'od bibered 
Men bádeh kudsá khűrem ve ger zänkih khűrem 
Ender szer-i men 'aki nemánd esih bered. 

Konstant, kiad. 133. 1. 
s) Dsüzí kih derűnes meghz-i sirin dáred 

Durdsl kih der ű durr kh'os äjin dáred 
Csendin zi beszed sikeszten-i ű meteleb 
Ger bisikenis liezár csendin dáred. 

Konstant, kiad. 107. 1. 
3) Ger men mesztem zi rűji bed kerdárí 

Ej kh'odsa birev tü 'ákil u husj&rl. 
Tü gharreli betá'etl u tá'et dári. 
í n an szer-i pul niszt kih ml pindári. 

Konstant, kiad. 386. 1. 
4) Kejván gerdi csú gird-i Kejván gerdi. 

Merdí gerdi csü gird-i merdán gerdi. 
La'ii gerdi esű gird-i in kán gerdi 
Kání gerdi csű gird-i dsánán gerdi. 

Konstant, kiad. 385. 1. 
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megfogjam a holdat. A hold azt m o n d j a : én az égen 
vagyok.»*) 

A testet malomhoz hasonlítja, melyet a vér hajt patak-
módra. «Olyan lesz a szerelmesek szívében a vér, mint az Oxus 
folyam. Annak a vérnek a habja lesz a szerelmes. Olyan a te 
tested, mint a malom, és vize vérből van. Ha nincs víz, hogy 
forogjon a malom kereke?»3) 

Mindenbe beleegyezik, a mit az Isten vele tenni akar. 
«Ha vizet adsz, a te általad vetett növény vagyok. Ha lealázol, 
jól van, hisz te emeltél föl. Por valék hitvány emberek lábai 
alatt. Olyan vagyok, mint az ég, mert te felmagasztaltál, oh én 
hold-arczúm !»8) 

Nem veti meg a szójátékot; így egyik négysorosában a 
kemkh'ár, a. m. .keveset evő' és kern kh 'ár .kevéssé megvetett ' 
szókkal játszik. «Ha keveset eszel, okos és józaneszü leszel. 
A sokat evés ostobává és tehetetlenné tesz téged. Alávalóságod 
a sok falásból ered. Kevéssé leszel megvetett, ha kevés ételíí 
leszel.»4) 

A rebáb (négyhúros gitárféle hangszer) hangját így énekli 

') Gáhi zi bevesz deszt zenán mi básem 
Gáh ez dűri deszt gezán tni básem. 
Der äb kunéin deszt kih meh-rá girem. 
Meh gújed men ber ászmán mi básem. 

Konstant, kiad. 238. 1. 
2) Khűn der dil-i 'ásikán csű Dsejhűn gerded 

'Asik csű kefí ber szer i än khűn gerded 
Dsiszm-i tű csű aszijá u ábes khüneszt 
Csűn äb nebásed aszijá csűn gerded. 

Konstant, kiad. 111. 1. 
3) Ger ab dihi nihál kh'od kásteh-i 

Ver peszt kuni merá tű ber dásteh-i 
Kliáki bűdem bezir páhá-ji kheszán 
Hemcsún felelcem máhá ber efrásteh-i. 

Konstant, kiad. 323. 1. 
*) Ez kem khűrden zirek u husjár sevi. 

Vez pur khűrden ablah u bíkúr sevi 
Pur kli'ári tű dsumleh zi pur kh'ári tűszt 
Kem kh'ár sevi eger tű kemkh'ár sevi. 

Konstant, kiad. 330. 1. 
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meg: «Oh te, rebab hangja, honnét jösz t e? Tele vagy te tűzzel, 
lélekliáborítás és lazítással. A szív kémje és annak a pusztaság-
rak követe vagy te. Csupa szív titka az, a mi t te mondasz.»1) 

Különféle nevek alá rejti az isteni nevet. «Néha bornak 
neveztem, máskor meg palaczknak. Egyszer finom aranynak, más-
szor nyers ezüstnek. Magnak hívtam egykor, majd meg vadász-
nak és az ő hálójának. Mindezt miért? Azért, hogy ne mondjam 
meg a nevét.»2) 

Bármily hatalmas és szép legyen is valaki, ha a világhoz 
ragaszkodik, csak gyarló ember számba mehet. «Ha mosolygó 
ajkad édességét megirigyli a ezukor, ha szolgáiddá lesznek a 
király és a hősök, mivelhogy szentélyed a világ dögteste: em-
ber vagy te, és elég kellemetlen az embereknek a te rossz 
illatod.»8) 

«Ha fölismertem volna saját értékemet, úgymond nagy 
önérzetesen Bűmi, elvontam volna ruhám szegélyét a földtől. 
Könnyen és gyorsan felemelkedtem volna az egekbe. A kilen-
czedik ég fölé emeltem volna a fejemet.»4) 

') Ej báng-i rebáb ez kudsá mi äl 
Pur ütés u pur fitneh u pur gkaűghái 
Dsászúsz-i dili u pejk-i an szehrái 
Eszrár-i dil eszt her csih mi fermáí. 

Konstant, kiad. 348. 1. 
2) Geh bádeh lakab nihádem u geh dsámes 

Gáhí zer pakhteb gáli szim kbámes 
Geh dáneh u gáli szeld u gáhi dámes. 
ín dsumleh csirászt tá negűjem námes. 

Konstant, kiad. 186. 1. 
3) Ger resk bered nebát ber khendeh-i tű 

Ver gerded sáh u pehleván bendeh-i tű 
Csűn kibleh-i tű dsifeh-i dunja ämed 
Merdi tű u merdumán besz gendeh-i tű. 

Konstant, kiad. 307. 1. 
4) Ger kadr-i kemál-i kh'ls bisinákhtemi 

Dámán-i kh'od ez khák biperdákhtemi. 
Kháli u szebuk ber aszmán tákhtemi. 
Szer ber felek-i nuhum ber efrákhteini. 

Konstant, kiad. 307. 1. 
620 

464 



D S E L Á L E D - D Í N R Ű H Í NÉGYSOROS VERSEI . 3 1 

Elég különösen így szól egyik versében: «Olyan a te ter-
mészeted, mint a kő ; a szíved meg, mint a vas. Kőből és a 
vasból tüzszikra pattan ki én felém. Tűzre tüz jön. Oh te Khoten 
holdja! Szamár vagyok én, hogy a takarmányra gondolok, 
vágyok.»fi 

Kislelkűen elcsüggedni nem szabad. «Bár összetörte az 
elválás karmos keze a reménynek a hátát, s mind a két kezét 
a reménynek megkötötte az erőszak: nem esik azért kétségbe 
az ittas szerelmes. Mindent elér az ember, a mire törekszik.»2) 

A tavaszszal viruló kert, a bor, a szép szerető mind nem 
ér semmit, ha nincs jelen az, a kit ő egyedül keres. «Azt mondád: 
jöjj el tavaszkor a kertbe; van ott gyertya, ital és gránátalma-
virág-arczú szépek. Mi ez mind nekem, ba te nem vagy ot t? 
S ott, a hol te vagy, minek ezek nekem?»3) 

Megirigyli a fésűt és a fürdőház kövét, mert az egyik a 
kedves hajfürteivel, a másik annak lábával jön érintkezésbe. 
«Irigykedem a kedves fésűjére és a fürdő kövére. Miért is mennek 
veled azok a fürdőbe ? Minek kapaszkodik az bele a te haj-
fürteidbe, és ez miért dörzsöli a lábad?»4) 

fi Tebe'i tű csű szeng eszt u dilet csű alien. 
Vez ähen u szeng dseszteh ätes szű-ji men 
Ätes csű der ätes eszt ej máli-i Khoten. 
Klier men básem kih dil nihem bor khermen. 

Konstant, kiad. 285. 1. 
fi Her csend cseng-i firák pust-i umid sikeszt 

Her csend dsefá dű deszt-i amál bih beszt. 
Naűmid nemiseved dil-i 'ásik-i meszt 
Merdum bireszed beher csih himmet der beszt. 

Konstant, kiad. 82. ]. 
fi Gofti kih biá bebágh der faszl-i behár 

Sem'eszt u seráb u sáhidán csűn gulnár 
Ängeli kih tű niszti inhám csih szűd. 
Vándsá kih vedsűd-i túszt ezinhá be csih kár. 

Konstant, kiad. 160. 1. 
fi Resk äjedem ez sáneh u szeng-i dildsú 

Tá betű csirá reved begermábeh firű 
Än der szer i zulf-i tű csirá ävized 
Vín der kef i páji tű csirá máléd rű. 

Konstant, kiad. 304. 1. 
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Hamisítatlan pantheismus szellemében így szól: «Eredetileg 
egy volt az én lelkem és a tied. Az én keletkezésem meg a 
tied és az én eltűnésem meg a tied. Helytelen dolog lenne, 
ha én az enyém- és a tiedről beszélnék. Megszűnt közöttünk 
már az én és a te.»1) 

A beavatatlanokkal szemben óvatosnak kell lenni. «Ne 
mondd el a titkot a nem bizalmasoknak. A bérért dolgozóknak 
ne beszélj te a jó barátról (Istenről). Idegenekkel idegen 
módra ne beszélj. A tövisevő tevével tövisnél egyébről ne 
beszélj.»2) 

Irodalmi működésére czéloz egy helyen. «Én, oh lelkem, 
egyiptomi és bagdádi papirosokat tele írtam, ob és fohászkodá-
sokkal. Egy órája a szerelemnek többet ér száz világnál. Legyen 
áldozat a szerelemért száz lélek.8) 

Az ismeretes perzsa példabeszédre czélozva, hogy csak 
bárom napig kedves a vendég, mihmán 'azlz eszt meger tá szeh 
rúz4) így szól: «Elment a gyermekkor, és az ifjú fiatalsága oda-
van. Elérkezett az öregség napja, repülj el, menj el a világból. 

') Der aszl jeki bad eszt dsán-i men u tű 
Pejdáji men u tű u nihán i men u tű 
Iíhámi básed kih «újéin än-i men u tű 
Ber kliászt men u tű ez miján men u tű. 

Konstant, kiad. 302. 1. 

ä) Bá na mehrem hedisz-i eszrár megű 
Bá muzdverán liikájet-i já r megű 
Bá merdnm-i eghjár esü eghjár megű 
Bá ustur khár-kh'ár dsuz khár megű. 

Konstant, kiad. 300. 1. 

3) Men kághizhái Mis/.r u Baghdad ej dsán 
Kerdem pur z'áh u ferjád ej dsán 
Jekszá'et-i 'isk szed dsihán bis erzed 
Szed dsán befidá-ji 'ásiki bád ejdsán. 

Konstant, kiad. 290. 1. 

*) A collection of proverbs ami proverbial phrases in the Persian and 
Hindoostanee languages by the late T. Boebuek (Kalkutta 1824.) Sect. II . 
367. 1. 1952. sz. 
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Minden vendégnek három nap jár ki. I t t van már a negyedik 
nap, kelj fel és távozzál.»1) 

Sírjából is felszólal, ha kedvese hangját hallja. «Azon a 
napon, mikor te sírhalmomhoz jösz, ülj le és mondd, hogy: 
oh te, kit az én utánam vágyódás ölt meg! Hadd kiáltsak én 
fel te hozzád a véráztatta porból, hogy: oh te, az én Józsefem 
(czélzás a bibliai Józsefre) és elvesztettem!»2) 

A kapzsiságra a hal példáját hozza fel, mely nem tesz 
félre maga számára vizet a tengerben. «Irigykedni és hírvágy-
nak hódolni a kegyelem tengeréhen. És ezt a jó vizet egymástól 
elrabolni. Sohse gyűjt össze vízkészletet a hal. Mert nem fog 
neki hiánj'zani soha sem a tenger.»3) 

Az ember csak eszköz a teremtő kezében. «Azt gondolod 
te, hogy én önálló vagyok ? Vagy hogy én egy szempillantásig 
vagy egy félpillanatig magamé vagyok? Olyan vagyok, mint az 
írótoll az író kezében. Labdamódra vagyok én labdaverőm 
rabja.»4) 

Az ember olyan, mint a játékszer az isteni hatalom kezé-

9 Sud kűdeki u reft dsevá-ni zi dsilián 
Rüzi-pirí reszid ber per zi dsihán 
Her rnilimánrá szeli rűz básed pejrnán 
Ej kho'dsa szeli rűz sud tű ber khíz u birán. 

Konstant, kiad. 284. 1. 

9 Rűzi kill guzer kuni bekher pusteh-i men. 
Binisín u bugű kill ej begliam kusteh-i men. 
Tá báng zenem zi kliák aglmsteh bekkűn 
Káj Jűszuf i ruzgár u gom kerdeli-i men. 

Konstant, kiad. 283. 1. 

9 Der bahr-i kenn hirsz u heszd pejműden 
Vin äb-i kh'os zi hemdiger birubűden 
Máhi nenihed ab zekhireh hergiz 
Csűn bi derjá hics nekli'áhed bűdén. 

Konstant, kiad. 280. 1. 

9 Mepindár í kih men befermán-i khodem 
Já jeknefesz u nini nefesz äu-i khodem 
Mánend-i kelem pis kelemrán-i khodem 
Csűn gűi ászir zir csengán-i kh'odem. 

Konstant, kiad. 257. 1. 
AKAD. É R T . A NVELV" ÉS S Z K P T U D . K Ö R É B Ő L . XIX. KÖT. j O . SZ . 
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ben.1) Mi mindannyian az isteni batalom játékszerei vagyunk. 
Ő nála a hatalom, mi mind koldusok vagyunk. Mi ez a vetél-
kedés az egymáson túltevésben? Végtére is egy házból eredünk 
mi mind.»2) 

Nagy elvétve népies nyelvvel is él Rumi. «Eladott engem 
a kedvesem egy marék zöldségért. Meglehet, liogy visszavásárol 
majd újra engem az én édesem.» Jó példabeszédet mondott erre 
Mózes (8z08zerint a csipkebokor ura). «Olcsón ad el az, a ki 
olcsón vesz.»3) A pokol is többet ér neki az éden kertjénél, ha 
ott találja imádottját . «Ha a pokolban a te hajfürtöd jut a 
kezembe, a paradicsom lakóinak állapotán megbotránkozom 
én akkor. Azt mondod te: a paradicsomba hívnak engem. 
Szük lesz nékem a szívemben a paradicsom kertjének a 
térsége.»fi 

Az egész világ csak az ő (t. i. Isten) látható megnyilat-
kozása. «A keresés útján odaérkezőre van szükség. Olyanra 
van szükség, a ki a világról lemondott. Gyógyítsd meg saját 

fi Bhartriliarinál Kóla és Káli játszanak a világ sakktábláján az 
éjet és a napot használva fel koczkákként az einberi játékfigurákkal: 

Ittham cemau rajanidivasau dolayan dváiváksau 
Kálali Kályá salia bahukalali kridati práni sáraih. 

The Nítiéataka and Vairágyníataka of Bhartrihari ed. W. notes by Käshi-
natli Trimbak Telang (Bombay 1885.) 44. 1. Vairägyasataka 39. sz. 

fi Bázicseh-i kudret i khudäim hemeh 
Urászt tevángeri gedáim hemeh 
Ber jekdiger in ziadetl dsuszten csiszt 
Äkhir zi der jeki szerälm hemeh. 

Konstant, kiad. 318. 1. 
3) Bifirukht merá jár bejek deszt-i tereh. 

Básed kih merá vá khered äu jár szereli 
Nikű meszeli zedeh eszt száhib-i sedsereh 
Erzán bifirúsed änkih erzan bekliereh. 

Konstant, kiad. 319. 1. 

fi Dor dűzekh eger zulf-i tű der cseng äjed 
Ez hál-i bihistiján merá neng äjed. 
Güi tü beszelirái biliistem kh'ánend. 
Szehrál bihist der dilem teng äjed. 

Konstant, kiad. 115. 1. 
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szemedet, hisz a világ egészen, ő scsak látó szemre van szükség.»1) 
Mint kegyes alapítványt adja oda önmagát túlvilági kedvesének. 
«Nem megyünk mi nyerészkedni a bazárba. Nem aratjuk mi le 
földmívelömódra a búzakalászokat. Nem leszünk mi kegyes ala-
pítványért az egyház szolgái. Mi tied. mi a te szent vagyonod, 
vakfod vagyunk.2) 

Nem lesz az lealázva, kit az Úr fölmagasztal. «Hogy lehetne 
az alacsony, kit te nagygyá teszel? Víg lesz az a lélek, kit te 
megszomorítsz. A magas ég száz csókkal illeti annak lábát na-
ponként, a kinek a lábára te vertél bilincset.»8) 

Magába merüléssel lehet csak az isteni jóbarátot fel-
ismerni. «Akarod, hogy világos legyen előtted a jóbarát léte-
zése ? Térj magadba a maghoz és hagyd el a héjat. Olyan lényeg 
az, a melynek tenmagadban van a leple. 0 önmagában van 
elmerülve, és mind a két világ ő benne.»4) 

A mystikus legfőbb vágya az istenséggel egyesülés, a fvcoai?. 
•Ezren vágynak a veled egyesülésre. Vájjon ki lesz ilyen sze-

b Der ráh-i teleb reszideh-i mi bájed 
Dámén zi dsihán kesldeh-i mi bájed 
Biná-ji kh'isrá devá kun ver ni 
'Alern hemeh úszt dideh-i mi bájed. 

Konstant, kiad. 115. 1. 

s) Ni ez pej keszeb szú-ji bázár revim 
Ni csű dilikán khoeeh-i gendum direvim. 
Ni ez pej vakf bendeh-i vakf sevim. 
Má vakí-i tű má vakf-i tú má vakf-i tű im. 

Konstant, kiad. 258. 1. 

s) Kej peszt seved ánkih bulendes tú kuni 
Sádán buved ándsán nizsendes tű kuni 
Gerdűn efrásteh szed bűszeh dihed 
Her rűz bedán pái kih bendes tű kuni. 

Konstant, kiad. 384. 1. 

*) Khá'hi kih turá kesf seved hesztiji dúszt 
Der rev bederún-i meghz u ber khlz zi püszt 
Zátiszt kih gird-i ú hedseb-i tú ber tűszt 
U gharkeh-i kh'od u her dű dsihán gharkeh-i úszt. 

Konstant, kiad. 50. 1. 
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renesés? Az, a ki ezt elérte, tökéletes nyugalomra talált. Elég 
annak a nemtalálás kínja, ki téged meg nem talált.»1) 

A test négy alapeleme a léleknek a megrontói. «Mikor 
ezen tulajdonságok közé hullott a lélek ékköve, ez a négy 
romlott lett az ő szomszédja. Az egyik sírból (az alapelemeket 
hívja így) a másikba jutva más-más színt kapott. Ne adjon az 
Isten senkinek rossz szomszédot!»4) 

A költő olyan, mint a hegy viszhangja. «Hegy vagyok én, 
és beszédem a jóbarát hangjának a viszhangja. Kép vagyok, és 
ez a szívrabló a festőm. Mint a zár, melyet megnyikorgat a 
kulcs. Te azt hiszed, hogy az ón szavam, a mit mondok.»3) 

A csak a külszínre igazhitűeket így ostorozza: «A vallás 
alakjával Zoroasztert rajzolod. Mint a szamár, nem eszed te meg 
a czukrot, csak a hátadon hordozod teherként. Ha a tükör rút 
képedet megmutatja, megbolondulsz és ököllel mégy neki a 
tükörnek.»4) 

Egészen Háfiz modorában dicséri a bort. «Oh bor, te király 

9 Mer vaszl-i turá hezár száhib hevesz eszt 
Tá kh'od bevaszl-i tű kirá deszt resz eszt 
Ánkesz kih bijáft ráhetl jái't témám 
Van kesz kih nejái't rends nájáft besz eszt. 

Konstant, kiad. 76. 1. 

2) Tá gűher-i dsán der in tebáf uftád 
Hemszájeh-i sudend bávej in esár feszád 
Zän gűr bedán gűr gezán reng girift 
Hemszájeh-i bed khodái keszrá nedibád. 

Konstant, kiad. 105. 1. 

9 Men kűhem u kál-i men szedáji jár eszt 
Men naksem u naksbendem än dildár eszt 
Csú kafl kih der báng der äjed zi killd. 
Ml pindárl kill goft-i men goftár eszt. 

Konstant, kiad. 77. 1. 

9 Bá szúret-i din szűret-i Zerdust kesi 
Csún kher nekhüri nebát ber pust kesl 
Ger álneh zistí turá binemájed 
Diváneh sevi ber äineh must kesl. 

Konstant, kiad. 167. 1. 
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vagy és minden igazság tevője. Egy reggeli itallal száz rabszolgát 
szabadítaz te fel. Olyan fényt kap te tőled a szem, min t a nap 
az égen. Te hozzád menekülök én, mert te örvendeztetsz meg 
engem.» 

Állhatatlanságát a megbánásban az üvegesináláshoz hason-
lítja. «Mikor részegnek látott, összecsapta a kezeit. így szólt 
hozzám: te ismét megszegted a fogadalmadat. Olyan a mi meg-
bánásunk, mint az üveggyártás. Nehéz megcsinálni, de könnyű 
összetörni.»2) 

A világról lemondást így festi: «Törekedjél te két-három 
napig a jó tanács megfogadására. Hadd halj te meg két-három 
nappal halálod előtt. Vénasszony a világ; mi lenne, ha te 
két-három napig nem barátkoznál azzal a vénasszonynyal?»8) 

Nem esik kétségbe, ha elhagyta is a kedvese. «Nem vagyok 
én reménytelen, ha szakítottál is velem vagy más szeretőt vá-
lasztottál helyettem. A meddig élek, te utánad esengek. Nagyon 
sok remény van még a reménytelenségben.»4) 

') Ej bádeh tű sáhi kih hemeh dád kuni 
Szed bendeh bejek szebűli azád kuni 
Csesin betű rousen eszt hemcsűn khúrsid. 
Hem ber tű gurízem kih tű em sád kuni. 

Konstant, kiad. 353. 1. 

ä) Csűn did merá meszt behem ber zed deszt 
Goítá kih sikeszt teűbeh báz ätned meszt 
Csűn sisehgeriszt teűbeh-i má peiveszt 
Dusvár tuván kerden v'üszán bisikeszt. 

Konstant, kiad. 48. 1. 

•') Dsehd bikun ez pendpeziri dü szeh rűz. 
Tä pister ez merg biniiri dű szeh rűz 
Dunjá zen-i pír eszt csili básed ger tű 
Bá pireh zeni unsz negiri dű szeh rűz. 

Konstant, kiad. 167. 1. 

*) Naűmidi nim gercsih zi men biburidi 
Já bor szer-i men jár diger biguzidi 
Tá dsán dárem gham-i tű kh'áliem khűrden. 
Biszjár umidliáezt der neűmidi. 

Konstant, kiad. 395. 1. 
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Egészen azonosítja magát a pantheismus szellemében sze-
relmének tárgyával. «En nem vagyok én. te nem vagy te magad 
s te nem vagy én. É n egyszerre vagyok én magam és te magad, 
te egyszerre vagy te és én. Olyan vagyok én te veled szem-
ben, oh te, Khoten szépsége, hogy zavarban vagyok, vájjon én 
vagyok-e te, vagy te vagy én magam.»1) 

Olyan ő, mint a boros kancsó, melyben imádottja a bor. 
• így szóltam: te vagy a bor, és én vagyok az edénye. Meg-
hal tam én, és te vagy a lélek meg a kedves (szójáték rokon-
hangzású dsán és dsánáneh szóval). Tárd fel most előttem a 
hűség aj taját ; így felel t : hallgass! Ki bocsátana szabadjára egy 
őrültet a házában?»2) 

Kedvesét oroszlánnak, magát az azt követő hiúznak nevezi 
el. «Oh király, rabszolgád vagyok én neked! Szívvel-lélekkel 
iparkodom én téged szolgálni, oh király! Mint árnyékod járok 
én veled, szolgálatot téve. Te oroszlán, én meg a te hiúzod va-
gyok, oh király!»8) 

A dobot, melylyel a mystikus körtánczot kisérik, hozza elő 
egy helyen. «Dobomnak felét az egérnek ad tad ; mind jól van. 
Másik felét a kezembe adtad t e ; sebaj. Tépett dobbal jöttünk 

Ni men menem u ni tű tűi ni tű meni. 
Hem men menem u hem tű tűi hem tű meni. 
Men bátű csenánem ej nigjár-i Khoten. 
Ränder gheletem kih men tű em iá tű meni. 

Konstant, kiad. 395. 1. 

5) Goftem kih tűi mej u menem pejmáneh 
Men murdeh em u tű dsáni u dsánáneh. 
Eknűn bigusá der-i vefá guft khaműs 
Diváneh keszi rehá kuned der kháneh. 

Konstant, kiad. 324. 1. 

3) Der bendegijet halkeh begüsem ej sáh 
Der csákerijet bedsdn biküsem ej sáh. 
Der khidmet-i tű csű szájeh men-pis revem 
Tú síri u men szijáhgűsem ej sáh. 

Konstant, kiad. 321. 1. 
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a tánczhoz. Oh egyaránt boldog az nálad, a ki czelt ér vagy 
nem ér.»1) 

Számtalan versében dicséri a virrasztást. «Egy éjjel, ha mint, 
a csillag, nem alszol napkeltéig, ba ilyenféle lélekvilágító hold 
ragyog az égen: sötétségben van az életforrásod, ne a l u d j ! 
Illik, hogy egy éjjel a vízbe merítsed az ajkad.»2) 

Nem a sors, hanem kedvesének halottja ő. «Valahogy el 
ne hidd, hogy az idők forgása ölt meg engem. Ez az élet forrása 
(t. i. Isten) oltá ki életemet. Semmi különös sincs abban, ha 
valakit megölt az ellenség. Csodálatos vagyok én, kit a lelkének 
a lelke gyilkolt le.»8) 

Nem tudja, hogy hol van mennyei arája. «Az a bálvány-
szépség, a ki a mi gjüüekezetünk szépe és ékessége, nincsen 
jelen a mi gyülekezetünkben, nem tudjuk, hol van. Magas, 
sudár cziprusfa az, és egyenes a törzse. Az ö alakja miatt va-
gyunk mi feltámadásnapi módra felizgatva»4) (szójáték a kämet 
és kijámet szókkal). 

Az öröklét forrása a szerelem. «Ha ez az élet elmúlt, más 

fi Ními dcff-i men beműs dádi hemeh kh'os 
Bákí bekeí-i bendeh nihádi herneh kh'os. 
Bá deff dirideh der szemá' ämedeh im. 
Ej bá tú murádi bi murádi hemeh kh'os. 

Konstant, kiad. 180. 1. 

fi Jekseb eger csű szitáreh nekhuszpi tá rűz 
Ver tábed in csenin meh dsán efrűz. 
Der tárikiszt ábhejván-i tű mekhuszp. 
Sájed kih sebí der ab endázi pűz. 

Konstant, kiad. 172. 1. 

fi Tá zen neberi devr-i zemánem kust eszt 
ín csesmeh-i áb-i hejvánem kusteszt 
Ű niszt 'edseb kih dusmen-i dsánes kust. 
Men bül-'edsebem kih dsán-i dsánem kust. 

Konstant, kiad. 43. 1. 

fi An but kih dsemäl u zinet-i medslisz-i mászt 
Der rnedslisz-i má niszt nedánim kudsászt 
Szerviszt bulend u kämet! dáred rászt 
Kiz kämet i ű kijámet i má ber kh'ászt. 

Konstant, kiad. 23. 1. 
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életet adott az Úr. Mikor a mulandó élet elenyészett, ime itt a 
maradandóság. A szerelem az élet forrása, menj be ebbe a 
vízbe. Minden egyes cseppje ennek a tengernek egy-egy kü-
lön élet.»1) 

Minden az ő imádottjáé. «A ház az övé, az ö tulajdona a 
ruha és a kenyér. A test, a szem és a lélek mind sajátja neki. 
És az a más, a mit nem lehet megmondani. Mert ahhoz idö 
kell és bizalmas barátok»3) (szószerint testvérek és liely). 

A sakkjátékból veszi hasonlatát. «Ha a világ okosa vagy is. 
légy a szerelem bolondja. H a az ég holdja vagy is, légy az út 
pora. Jóval-roszszal. öreggel-fiatallal együtt baladj az úton. 
Légy .királyné' és .paraszt', aztán meg király.»3) 

A perzsa lírikusok bevett szokása szerint beszél a török 
szép leányról. «Az a török lány, kinek mosolya felvidítja szíve-
met. Szétszórt hajfürtjeiért búsulok én. Elveszi tőlem az el-
bocsátó levelét. És olyan vonást (lefordíthatatlan szójáték a 
khat vonás, írás szóval) hoz, mely engem tett rabszolgává.»4) 

A némaság dicséretére a halat hozza fel. «Ha van ész az 

fi Ger bimr biaud 'umr diger dád khodá 
Ger 'urnr-i fená bimurd'nek 'umr-i baká 
rIsk ábhejáteszt der in ab der á 
Her katreh ez in balír liejátiszt dsudá. 

Konstant, kiad. 11. 1. 

fi Hem kháneh ez án-i űszt hem dsámeli u nán 
Hem dsiszm ez än-i űszt hem dideh u dsán 
Van esizdiger kih niszt guften emkán 
Zirá kill zemán bájed v'ikhván u makán. 

Konstant, kiad. 292. 1. 

fi Ger cákil-i 'aiemi be 'isk ableh sev 
Ver rnáli-i felek tűi csű khák-i reli sev 
Bá nik u bed pir u dseván hemreh sev 
Ferzin u pijádoh bás ängeli seh sev. 

Konstant, kiad. 306. 1. 

fi Turki kih dilem sád kuned khendeli-i ú 
Dáred beghamem zulf perágendeh-i ű 
Biszited zi men ű khati bázádi kh' is 
Ávered khati kih men sudem bendeh-i ú. 

Konstant, kiad. 167. 1. 
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agyadban és látás a szemedben, add el a nyelvedet és váltsd 
meg a kardtól a fejedet. A bal letett a beszélő nyelvre vágyásról, 
azért nem vágják le soha a balnak fejét.»1) 

Magát íjhoz, kedvesét meg a nyílhoz hasonlítja. «A lel-
kemből is kimegyek, ha te azt otthagyod. A szívemtől is meg-
válók, ha te onnét elfutsz. Te nyíl, mi meg még ij vagyunk. 
Mi különös van abban, ha nyíllétedre kiröppensz az íjból?»2) 

A megsemmisülés a szerelemben fölér ezer létezéssel. 
«Mivel a te arczod a bálványkép, jobb a bálványimádás. Mivel 
a te poharadból való a bor, előbbre való a korhelység. A te sze-
relmed létezésébe merülve olyan semmivé lettem, hogy az a 
megsemmisülés, nemlótezés jobb ezer létezésnél.»3) 

«Annyit beszéltél, ügymond Kűmi, hogy az érthetőségen 
tulmentól. Oly sokáig jártál-keltél, hogy annyi por rakodott reád, 
hogy homokbányává lettél. Addig úszkált szavadnak bárkája a 
vizén, míg nem maradt meg belőle se egy deszka, se te, se a 
hajó.»4) 

Keresett, nem éppen költői hasonlatok nem ritkák nála. 

b Ger der szer u csesm aki dárí u beszer 
Bifirüs zebánrá u szer ez tigh bikher 
Máhi teure ez zebán gűjá biburrid 
Zaurű neburend ez ten-i malii szer. 

Konstant, kiad. 159. 1. 

b Ez dsán bigurizem ar ez dsán bigurízi 
Ez dil bigurizem ar ez an bigurizi 
Tű tíri u má hemcsű kemánim henúz 
Tiri csili 'edseb ger zi kemán bignrizi. 

Konstant, kiad. 338. 1. 
8) Csűn but rukh-i tűszt but pereszti kli'oster 

Csűn bádeli zi dsám-i túszt meszti kh'oster 
Der heszti 'isk-i tű csunán niszt sudem 
Kän niszti ez hezár heszti kh'oster. 

Ruháiját (Stambul 1312.) 155. 1. 
4) Csendán gufti kill ez bejáu biguzesti 

Csendán gesti liegerd-i iín kán gesti 
Kesti szuklien der ab csendán rándi 
Ni takhteh bimánd veui tű veni kesti. 

Konstant, kiad. 306. 1. 
603 

475 



50 
K É G L SÁNDOR. 

«Egy ideig lakjál titkok módjára a szívünkben s ne menj el. 
Turbánként ülj a fejünkön és el ne hagyj. Te mondád, hogy 
mint szív, gyorsan elmegyek én és visszatérek. Ne kaczérkodjál, 
óh te pajzán szívrabló, ne menj el.»1) 

A földi szerelemnél többet ér a túlvilági. «Nem elégséges 
az otthoni szerető, mert az kaczérkodik és nem hű. Olyan sze-
rető kell, ki a sír szélén ezer a j ta já t tárja fel az égi 
kertnek.»2) 

Az isteni lény kinyilatkozásakent látja a világot, de őt 
magát nem szemlélheti. «Oh barátom, jóbarát módra közel 
vagyok én hozzád. A hová csak lépsz, lábad pora vagyok. 
A szerelmesek felekezete szerint hogy lehet ez helyes? Te ben-
ned látom én a világot, de téged nem látlak.»3) 

így rajzolja az Úr végtelen irgalmasságát: «Az a hold-
arczú, ki nem futott el rossz természetű szolgái elöl. Száz hibád 
és illetlenséged nem riasztotta el öt tőled. Ne mondd te őt ke-
gyelmesnek, a kegyelem tengerének nevezd. Elfutott előlünk a 
fekete ördög, ő nem ment el.»4) 

9 Geh der dil-i má nisin csű eszrár merev 
Geh ber szer-i niá nisin csű desztár merev 
Gufti kih csű dil zűd revem zűd iijem. 
'Isveli medih ej dilber 'ejár merev. 

Konstant, kiad. 307. 1. 

9 Ma'súkeh-i kliánegi bekár nájed 
Kü 'isveh nemájed u vefá nenemájed 
Ma'sűkeh keszi bájed kánder leb-i gűr 
Ez bágh i felek hezár der bigusájed. 

Konstant, kiad, 142. 1. 

9 Ej dűszt bedűszti karinem turá 
Her dsá kih kedem nihi zeminem turá 
Der mezheb-i 'ásiki revá kej básed 
'Álem betű binem u nebinem turá. 

Konstant, kiad. 7. 1. 
4) An meh kih zi csákerán bed khű negurikht 

Vez bi edebi u dsurm szedi tű negurikht 
In rá tű megűi lutf derjá gűjes. 
Bigurikht zi má div szijeh ű negurikht. 

Konstant, kiad. 167. 1. 
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Uj életre kelti őt kedvesének egy csókja. «Ha meghalok, 
vigyetek el engemet. Adjátok át holttestemet az én szépemnek. 
Ha csókot nyom az én hideg (az eredetiben: rothadt) ajkamra, 
ne csodálkozzatok majd azon, ha feléledek.»1) 

A bor nála csak symbolum, nem mint Háfiznál, hol a földi 
a mennyeivel összevegyül; világosan megmondja ezt nem egy 
helyen. «Nem a veres bortól ered a mi részegségünk. És ez a 
bor másutt, min t a képzelet poharában nincsen. Te kiönteni 
jöttél boromat. Én olyan korhely vagyok, a kinek nem látható 
a bora.»4) 

Az okoskodó elme mitsem ér az igazi szufinak. «Menj 
el, oh ész, mert nincs itt okos. Ha olyan vékonynyá zsugorodd 
is össze, mint a hajszál, nincs itt helv a hajszálad számára. 
Eljött a fényes nap, és minden meggyújtott lámpa szégyennél 
egyebet nem nyer, ha feljön a nap.»3) 

Lelke olyan, mint a tiszta víztükör, melybe beletükrözödik 
az isteni szépség holdja. «Oh én lelkem, a te szívedtől a szí-
vemig vezet az út. Tudója annak az útnak, hogy azt hol kell 

9 Ger men bimirem biárid sumá 
Murdeh benigjár-i men szipárid sumá 
Ger bűszeh dihed ber leb púszideh-i men, 
Ger zindeh sevem 'edseb medárid sumá. 

Konstant, kiad. 11. 1. 

9 í n meszti-ji má zi bádeh-i hamrá niszt 
Vin bádeh bedsuz der kedeli-i szeüdá niszt 
Tű ámedeli-i kih bádeh-i men rizi 
Men änmesztem kih bádeh-em pejdá niszt. 

Konstant, kiad. 28. 1. Roseraie du Saioir I. 168. 1. 211. sz. II. Golzáre 
ma' réfét Texte per sau 97. 1. Hasonló szellemben szól Háfiz: 

Mi kesim ez kedeh-i láleh seráb-i meűliűm 
Csesm-i bed dűr, kill bi mutrib u mej medhüsim. 

Die Lieder des Háfiz, ed. Brockhaus (Leipzig 1863.) 393. sz. 318. 1. 
3) Ej 'aki birev kih 'ákill indsá niszt 

Ger műi sevi mú-ji turá gendsá niszt 
Bűz ümed u her csirághi kih firűkht 
Der suTeh-i äftäb dsuz ruszvá niszt. 

Konstant, kiad. 306. 1. 
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keresni, a szívem. Azért, mivel olyan a szívem, mint a tiszta 
víz. A tiszta víz tükörül szolgál a holdnak.»1) 

Mint a mesznevíben, a nádszálat szólaltatja meg egyik 
négysorosában.2) «így szóltam a nádhoz (természetesen a nád-
sípot érti): ki az, ki veled igazságtalanságot mivel? Ki miatt 
hallatod te nyelv nélkül panaszod, jajod?» így válaszolt a nád-
szál s íp : «A ezukros-ajkúról levágtak engem. Nem tudok én 
jajszó és panasz nélkül élni.»8) 

Egész lényét betölti a szerelem, csak a neve marad fenn 
neki, semmi más. «Eljött a szerelem és olyan lett, mint a vérem 
az ér és a bőr alatt, úgyhogy kiürített énemtől és betöltött a 
jóbaráttal (magától érthetőleg az istenséget nevezi így). Minden 
részecskéjét lényemnek elfoglalta a kedvesem. Csak a nevem 
maradt meg nekem, minden másom ő lett.»4) 

Hasonló szellemben egy másik versében meg így szól: «Az 

*) Ej dsán zi dil-i tű ber dil-i men ráheszt 
Yez dsuszten-i ün ráh dilem ágáh eszt 
Zirá dil-i men csű ab száfi kh'oseszt 
Äb száfi füneli dár-i máh eszt. 

Konstant, kiad. 32. 1. 
s) A mesznevi ma'nevi legelső sora: 

Bisinev ez nej csűn hikájet mikuned 
Ez dsudáíhá sikájet mikuned. 

Mesznevi ma'nevi (Bulák 1258.) I. 2. 1. 
3) Bá nej guftem kih ber tü bidád zi kiszt 

Bi hics zebän näleh u ferjád zi csiszt 
Nej guft zi seker iebí buridend merá 
Bi náleh u ferjád nemidánem ziszt. 

Konstant, kiad. 39. 1. 
*) Tsk amed u sud csű khűnem ender reg u púszt 

Tá kerd merá tehi u pur kerd ez dúszt 
Edszá-ji vedsűd-i men hemeh dúszt girift 
Námiszt zi men ber men u báki hemeh űszt. 

Konstant, kiad. 63. 1. Roseraie du Samir I. 193. 1. II. Golzár-e ma'réfét 
112. 1. Szehábi, egy újabbkori mystikns, csaknem ngyanezt mondja: 

Bigirifteh zi besz 'isk szerápái merá 
Neguzästeli der khátir-i men dsá-ji merá 
Imrúz csunän pur eszt ez ű in dil-i teng 
KTmdsá nebuved reh gham-i ferdái merá. 
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en szívemben kívül-belül minden ő. A testemben ő minden : 
a lélek, az ér, a vér. Hogy férne ide be a hit ós a hitet-
lenség.»1) 

Manszűr Halládsról, a szülik eszményképéről így emlékezik 
meg: «Manszűr Halláds, a ki azt mond ta : én vagyok az Igaz 
(t. i. Isten), az egész útnak porát (az istenséghez vezető mystikus 
utat érti) szempilláinak hegyével dörzsölte le. Belemerült maga 
a megsemmisülés óceánjába. Ott aztán kifúrta az «Én vagyok 
az Igaz» gyöngyét.»2) 

Mint a hogy a gazella végkimerülésig szalad a kutya és 
a vadász előtt, úgy kell tenni a mystikus szerelem utasának is. 
«A gazella megszalad, ha kutyát lát, s látja a feléje száguldó 
vadászparipát. Addig szalad, míg inai birják; azért, mert abban 
a futásban látja az üdvét.»3) 

Az állatvilágból veszi összes hasonlatait a következő versben. 
«Olyan merész légy te, mint a sólyom, és olyan gőgös, büszke, 
mint a párducz.4) Szép vadászatkor és győzelmes a harczban. 

*) Ender dil-i men derűn u birün hemeh űszt 
Ender ten-i men dsán u reg u khűn hemeh üszt 
Indsái csigűneh sirk u imán gendsed. 
In csűn básed u kh'od-i men csűn hemeh űszt. 

Konstant, kiad. -2-2. 1. 

*) Manszűr haládsi kih ana al hakk miguft 
Khák-i hemeh reh beneűk-i mnzsegán miruft 
Der kulzuin-i niszti kh'od gűteh kliűrd 
Ängeh pesz ez än ana al lxakk mi szuft. 

Konstant, kiad. 78. 1. 

3) Ähü bideved csű der pis szeg bíned 
Ber eszp devendeh hemleh-i teg bined 
Csendán bideved kih der tenes reg bined 
Zirá kill szeláh-i kh'od der än teg bined. 

Konstant, kiad. 89. 1. 

4) A párducz gőgje példabeszédszerű Perzsiában. Seref Jezdi egyik 
négysorosában így szól: «Olyan vagyok én a törvény út ján (az eredetiben 
törvény forrása: csesmeh-i ser'e áll) járásban, mint a rák. Bóka módra 
tele vagyok fortélylyal a hit erdejében. A vallástudomány szószékén olyan 
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Ne időzzél a fülemilénél és a pávánál, mert ott (t. i. a füle-
mülénél) csupa veszedelem van, ennél meg csupa szín.»1) 

Az isteni gondviselés minden élő lénynek eleget tesz és 
mégsem apad ki soha jótéteményeinek a forrása. «A gondviselés 
asztalánál nagy a teremtmények tolongása. Ettek és esznek, és 
asztalbontáskor nem fogyott el az étel. Nézd a madarat , mely 
annak a begynek a csúcsára ült és felszállt. Nézd meg jól, 
kisebbedett vagy nagyobbodott-e ez által az a hegy.»2) 

Semsz Tebrizit magasztalja mint isteni szerelmének fel-
élesztőjét. «A szerelem, mely a léleknélküli lénynek életet adott, 
ez az annyira kellemes, édes szerelem miből ered? Testünkben 
van-e, vagy azon kívül? Vagy talán az igazság napjának (szó-
játék Semsz Tebrizi nevének arab jelentésével), Tebrizinek tekin-
tetében rejlik?»3) 

Van minden szépnél szebb alak, ezért az igazi mystikus-
nak minden szépség emlékét ki kell törölnie a szívéből, bogy 
az alaktalan istenség képét szemlélhesse. «Minden alaknál, a 
mely csak előjön, szebb is lehetséges. Minthogy annál szebbet 
lehet találni, nem az én imádottam ö. Minden alakot űzz te 

vagyok, mint a hegységben a leopárd. A kék csuhában meg úgy veszem 
ki magam, mint a krokodil a Nílusban». Golzár-e ma'réfét 68. 1. La Ro-
seraie du Savoir I. 122. 1. 142. sz. 

fi Bá himmet báz bás bá kibr peleng 
Zibá begeh-i sikár u pirúz bed seng 
Kern kun ber 'andalib u távűsz direng 
Ivandsá hemeh áfeteszt vín dsá hemeh reng. 

Konstant, kiad. 194. 1. 

fi Ber kh'án-i ezel gercsih zi khalkán ghaűghászt 
Khűrdend u khürend u kern nesud kh'án ber kh'ászt 
Murghi kih ber an kűh niseszt u ber khászt 
Billiger kih der an kűh esih efzüd n esih kaszt. 

Konstant, kiad. 39. 1. 

fi Tsk kih ez ű vedsúd bi dsán mi zíszt 
In isk csenin letif u sirin ez csiszt 
Ender ten-i mászt já birűn ez ten-i mászt 
Ja der nezer-i semsz-i liakk Tebriziszt. 

Konstant, kiad. 167. 1. 
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ki a szívedből, hogy az alaktalannak alakja kerüljön a ke-
zedbe.»1) 

A szerelmi búbánat, melyet az egyedüli igazán létező leg-
főbb lény iránt táplál, nem fér el a széles világon, csak az ő 
parányi szívében. «Vig vagyok én, hogy szívembe belefér a te 
szerelmi bánatod. Mert fényes helyen fér meg csak a te bú-
bánatod. Az a szerelmi bú, mely nem fért el az egekben és a 
földön, egy tűhegynyi szívbe belefér.»2) 

Míg csak egy parányi rész, egy bajszál marad meg rajta 
önmagából, nem ér czélt a túlvilági szerelem szerelmese. «Egy 
tökéletes tulajdonságú já r ta a megsemmisülés (fená, a buddhis-
ták nirvánaja) útját. Mint a szél haladt át a létezés tengerén. 
Egy hajszál fenmaradt nála lényéből. Az a hajszál a szegény-
ség, dervisség szemében olyannak látszott, mint a kereszté-
nyek öve.»8) 

Ha a mindenség, az egész világ keresi is a tetszésedet, ne 
fogadd el, mert imádottadtól eltávolít. «Ha az ég folyton neked 
szolgál is, ne fogadd el, mert végül lealacsonyít az téged. Hir-
telen itallal kábít, részegít le téged. Más öleli meg akkor a te 
szeretödet.»4) 

') Her szüret kih äjed bih ez an emkán heszt 
Csün bihter ez än heszt neh ma'sűk i men-eszt 
Szűrethárá hemeh birán ez dil-i kh'is 
Tá szűret-i bl szüret äjed der deszt. 

Konstant, kiad. 81. 1. 
s) Sádem kill gham-i tű der dil-i men gendsed 

Zirá kih ghamet bedsá-ji rousen gendsed 
Än gharu kih negendsid der eflák u zemin. 
Ender dil csűn csesmeh-i szűzen gendsed. 

Konstant, kiad. 127. 1. 
3) Kámil szifeti ráh-i fená mi pejmüd 

Csűn bád guzer kerd bederjá-ji vedsűd 
Jek műi zi heszt-i ű ber ű báki bűd 
Än műi becsesm-i fakr zunnár neműd. 

Konstant, kiad. 135. 1. 
4) Ger cserkh turá kbidmet peiveszt kuned 

Mepezir kih 'ákibet turá peszt kuned 
Nágáh beserbeti turá meszt kuned 
Der gerden-i ma'sűk diger deszt kuned. 

Konstant, kiad. 135. 1. 
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Nincs mit félnie annak, a kinek Isten a barátja. «Mivel 
rókámmá lettél, ne félj te az oroszlántól (az állatvilágból vett 
hasonlat, hol a róka az oroszlán szolgája). Mivel én vagyok a te 
szerencséd, ne félj a balsorstól. H á veled van az a hold (az 
Istent érti), se korán, se későn ne félj te az égtől.»1) 

Nem jön szemeire az álom. «Eljött az álom, de nem volt neki 
való helye a szemen, mert te miattad tele volt az tűzzel és vízzel. 
A szív felé ment tehát, de az olyan remegő volt, mint a kéneső. 
A testet kereste fel, de az meg rom volt; micsoda rom!»2) 

A költői hasonlatok egymásra halmozását meglehetősen 
kedveli. «Nem vagyok én méh, hogy elkergessen a füst. Vagy 
hogy mint tündért, elűzzön a füstölő illata. Vagy úgy, mint a 
híd, leszakadva a folyóba essem. Vagy hírvágyéként a haszon 
után járjak.»3) 

Igen keresett hasonlattal az égi Taurust feji meg egyik 
versében Rűmi. «Az ég marbájából (szaűr, tkp. a. m. bika) a 
hűség tejét fejem, jóllehet erőszakosságáról panaszom van. Tegnap 
még a szolgaság függője volt a fülemben. Mai éjjelem, Istenemre 
mondom, jobb a tegnapinál.»4) 

fi Csűn rűbeh-i men sudl tű ez sir metersz 
Csűn daűJet-i tű menein z'edbir metersz 
Ez cserkh csű anmáh turá liemráh eszt. 
Ger rűz-i pegáh eszt ve ger dir metersz. 

Konstant, kiad. 174. I. 
fi Kli'áb ämed u der csesm nebud mevz'e i kh'áb 

Zirá zi tű bűd csesm pur ätes u ab 
Sud dsäneb-i dil did dili csű szimáb 
Sud dsáneb-i ten did kheráb csih klieráb. 

Konstant, kiad. 15. 1. 
fi Zen búr nim men kih bedűdí birevem. 

Já hemcsű peri bebü-ji 'udi birevem. 
Já pul kih sikeszteh tá berűdi birevem. 
Já hirsz der cisveh-i szűdl birevem. 

Konstant, kiad. 232. 1. 
fi Ez szaűr-i felek sir-i vefá midűsem. 

Hercsend kih ez pendseh-i ű bikliurűsem. 
Hercsend kih dűs halkeh bud der gűsem. 

. Imseb bekhodá kih khoster ez düsem. 
Konstant, kiad. 211. 1. 
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Az emberi méltóságot így énekli meg: «Mi vagyunk a 
rejtett kincs a földi világon. Az örökkévalóság birodalmának 
birtokosai mi vagyunk. Mihelyt a földi salaktól megtisztulunk, 
mi vagyunk akkor Khizr próféta és az élet forrása.»1) 

Nem kenyérkeresete neki a költészet. «Nem vagyok én 
kapzsi és nem a költészet kenyerét eszem. Nem dicsekszem jeles 
voltommal és nem törődöm én azzal. Kitűnőségtudás csak egy 
pohár nekem. Azt is csak az én királyom kezéből fogadom el.»2) 

Az igazi szufikat így jel lemzi: «Az a nép, mely olyan 
áldott megjelenésű, mint a nap. Az igazságban olyanok, mint a 
vas, a kegyességben pedig viaszlágyságúak. Mikor oroszlán-
markukat kinyitják, nem hagyják érintetlenül fennállni sem a 
fátylat, sem az alakot, sem a szokásokat.»3) 

Nagy akadálya az Istenhez törekvő jámbornak az élet-
fenntartás emésztő gondja. «Gondolj csak egy pillanatig a lel-
kedre, meddig aggódol te a kenyér miat t? Meddig viseled te 
ennek a tudatlan testnek gondjá t? Ennek a dobalakú hasnak 
és síphoz hasonló toroknak út ján meddig tánczoltatod áll-
kapczádat, összeütögetve fogaidat.»4) 

') Der 'alern-i gil gends niháni máim. 
Dárendeh i mulk dsavidáni máim. 
Csün ez zulmet i äb u gil biguzestim 
Hem Khizr hern äb zindegáni máim. 

Konstant, kiad. 228. 1. 

a) Tám'i nim vez sá'eri nán nekhűrem 
Ez fazl neláfem u gliam-i än nekhűrem. 
Fazl u huner jeki kedeh mibásed 
An niz dsuz ez kef-i szultán nekhűrem. 

SCHI.CZ ul Kákáik 370. 1. 

3) Keúmi kih csú aftáb dárend kudúm 
Der szidk csü ähenend u der lutf csű műm 
Csún pendseli siráneh-i kh'od bigusájend 
Ni perdeh rehá kunend ni naks u ruszűm. 

Konstant, kiad. 238. 1. 

') Jekdem gham-i dsán bukhúr gham-i nán tá "kej 
Der perveris-i in ten nádán tá kej •/. 
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Nem néz az többé másra, ki az ő kedvesét meglátta. «Az, 
a ki téged a világ térségén meglátott, hogy nézne az más szerető 
a r c z a r a É s annak a szemében, a ki te feléd pillantott, sötét-
nek látszik a hold és a nap.»1) 

Kedvesének sírját felkeresve, kéri a földet, hogy jól bánjék 
hűséges szerelmesével. «Szép szeretöm sírjához elmentem. Rózsa-
testének fényétől rózsaligetként pompázott az. így kiáltók a 
földre: Vigyázz te föld! Azzal a hűséges szeretömmel jól 
bánj !»2) 

Az istenteleneket ilyen keresett hasonlatok egymásra hal-
mozásával apostrophálja. «Oh kőszívűek, még egy szív sem lágyult 
meg! Oh jégtermészetűek, nem melegedett, nem engedett fel 
még a jég! Nem lett ez a bőr még kicserezve. Még senki sem 
szégyelte el magát az Ur előtt.»3) 

Ender reh-i tabl-i sikeiu u ná-ji gulü 
ín raksz i zenekli bezerb-i dendán tá kej. 

L La Roseraie du Savoir 218. 1. 280. sz. II . Golzár-e ma'réfét 127. 1. 
A Semsz ul-hakáik-b&n az első sorban dsán helyett nán áll: Jekdem 
gham-i nán vez gham-i nán tá kej 372. 1. Hoszejn Azad olvasata azonban, 
mely a tebrizi kiadáson alapszik, jobb értelmet ád. 

9 Ankesz kih turá did bevádi dilber 
U csún nigered berű-ji ma'sűk diger. 
Vez dideh her ánkih kerd szü-ji tü nezer 
Tárik nemájed bekhudá semsz u kemer. 

Konstant, kiad. 153. 1. 

9 Beftem beszű-ji gűr-i nigjár dildár 
Mltáft zi gulzár-i tenes esün gulzár 
Ber khák nidá kerdem kliáká zinhár 
An jár vefádár-i merá níkű dár. 

Konstant, kiad. 157. 1. 

9 Ej szeng dilán nesud dili nerm lienúz 
Ej jekh szifetán nesud jeklii germ henűz 
Ne girifteh dibágliet äkhir in cserm henűz 
Ne girift keszirá ez khudá serm henűz. 

Konstant, kiad. 167. 1. 
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A szerelmes egy cseppet se féljen attól, a mi a szerelemmel 
jár. «Oh szív, ne fuss el a szívrablók elől! Ha lopni akarsz, ne 
szaladj el az őröktől féltedben. Ha jelt keresel, ne menekülj el 
a jeltelenek elől. Száz lelket adj és ne kerüld el a kedveseddel 
járó bajt.»1) 

Elég drasztikusan, vízben feloldott czukorhoz hasonlítja a 
legfőbb lénynyel egygyélételt. «Eljött a szerelem és minden mástól 
megszabadított engem. Kegyesen felemelt, mikor leterített engem. 
Köszönet az Úrnak, hogy czukorhoz hasonlóan egyesülésének 
vizében fölolvasztott engem.»2) 

A földi és a mystikue szerelem közti külömbséget így fejti 
k i : «Ismerd el az igazat, hogy jó dolog a szerelem. Azért bű-
nös csak, mert rosszra hajló a természet. Te szerelem nevet 
adsz érzéki vágyadnak. Az érzékisegtöl a szerelemhez bosszú 
az út.»3) 

Örökké tartó és tiszta az ő szerelme. «Tisztább a forrás-
víznél az én szerelmem. Meg van engedve ez az én szerelmes-
kedésem. Mások szerelme változékony. Az én szerelmem és 
imádottam mentve vanuak az enyészettől.»4) 

]) Ej dil zi dsefá-ji dilszitánán megűriz 
Dűzdi kh'áhi zi pászbánán megűriz 
Midsűi nisán zi bi nisánán megűriz. 
Szed dsán bidih vez rends-i dsánán megűriz. 

Konstant, kiad. 166. 1. 
3) 'Isk ämed vez ghair biperdákht merá 

Ber dást belutf csűn bindáklit merá 
Sukr eszt klmdáírá kih inánend-i seker 
Der äb-i viszál-i kh'is bigudákht merá. 

Semsz ul-Haháík 362. 1. 
3) Inszáf bidih kih 'isk nikü káreszt 

Zän eszt khelel kih teb'e bed kerdáreszt 
Tű sehvet-i kh'isrá lakab-i 'isk niki 
Ez sehvet tá be 'isk reh biszjár eszt. 

Konstant, kiad. 21. 1. La Roseraie du Savoir I. 181. 1. 231. sz. II. Golzár-e 
ma'réfe't 105. 1. 

*) Tski dárem pákter ez áb-i zulál 
ín bákliten-i 'isk merá heszt helál 
'Isk-i digerán bigeided ez hál behál 
'Isk-i men u ma'sűk-i merá niszt zevál. 

Konstant, kiad. 198. 1. 
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Látszólagos ellenmondásokból épül fel a pantheismus szel-
lemében jól érthető verse. «Az viseli gondodat, a ki a fejedet 
levágta. Az csal meg téged, ki föveget tet t a fejedre. Az a te 
megrontod, a ki magához bocsát téged (az eredeti szójátékát 
bajos visszaadni, bár dáden, a. m. kihallgatást adni és bár, a. m. 
teher, hiba, vétek). A ki téged megszabadít tenmagadtól, az a 
te jó barátod.»1) 

Megfiatalította őt öregségében a szerelem. «Öreg, törődött 
voltam, if júvá tettél. Meghaltam és te ú j életre keltettél. Féltem, 
hogy eltévedek a hozzád vezető úton. Most már nem félek az 
eltévedéstől, mert jelt adtál nekem.»2) 

Nem kell csüggedni, ha nem talál is útmutatóra a jámbor 
a mystikus szerelem útján. «Ha semmi jel sincs a pusztaságban, 
sok remény van a reménytelenségben. Oh szívem, ne essél két-
ségbe, hisz a lélek kertjében datolyát ád neked a fűzfa ága.»3) 

Kiki a neki megfelelő helyet kell, hogy elfoglalja. «Nagyon 
gyötrött lelkűnek kell te neked lenned. Hadd mutasson reád 
ujjával ez meg az. Ha ember vagy, férj meg az emberek közt. 
Ha olyan vagy, mint az angyal, fel kell menned az egekbe.»4) 

1) Än kész kih szeret burrid gham kh'ár-i tű űszt 
Vankű kulehet nihád terár-i tű űszt 
Vänkesz kih turá bár dihed bár-i tű űszt 
Vánkesz kill turá bi tű kuned jár-i tű űszt. 

Konstant, kiad. 27. 1. Semsz id-HakáiJc 364. 1. 
fi Men pir-i fená budein dsevánena kérdi 

Men murdeh budein zi zindegánem kérdi 
Miterszidem kill gum sevem der reh-i tű 
Eknűn nesevem gum kih nisánem kérdi. 

Konstant, kiad. 195. 1. 
8) Ger hics nisáneh niszt ender vádi. 

Biszjár umidhászt der neűmidi 
Ej dil meber uinid kill der reűzeli-i dsán 
Khurmá dihedet sákh i direkht-bidi. 

Konstant, kiad. 386. 1. 
*) Biszjár turá khaszteh reván bájed sud 

Vangust numá-ji in v'án bájed sud 
Ger ádeml biszáz bá ádemiján 
Ver esün meleki bászinán bájed sud. 

Konstant, kiad. 87. 1. 
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Nem az az igazi dervis, ki kenyeret koldul. «A dervis, ki 
a világ titkait odaadja, minden pillanatban egy-egy birodalmat 
ajándékoz el ingyen. Nem az a dervis, ki kenyeret akar. Az a 
dervis, ki lelkét odaadja.»1) 

Olybá tekinti ő isteni kedvesét, mint a szufik sejkjét. 
«Kényem-kedvem szerint nevelt fel engem az a jó barát. Dervis 
mezt varrt számomra bőröm- és ereimből. Testem barát-csuha, 
és az a szívfájdalom benne a szufi. Az egész világ egy klastrom, 
és ö az én sejkem.»2) 

Mindenütt csak kedvesét látja. «Ha a szívet keresem, a 
te utczádon látom. Ha a lelket keresem, hajfonatod hurkában 
találom. H a nagy szomjan vizet iszom, a vízben is a te vissza-
tükrözött arczodat szemlélem.»3) 

Az isteni szerelem az ő szülőanyja. «A szerelem a mi 
prófétánk, útunk és pályánk. Mi a szerelem szülöttei vagyunk, 
és a szerelem volt a mi édesanyánk. Ez a mi anyánk a mi 
fátylunk alá van rejtve. A mi eretnek természetünk az, a mi 
őt eltakarja.»*) 

A feltámadás napján az istenség iránti szereimevei védi 
magát. «Holnap, mikor a feltámadásra megy a nö és a férfi, 

') Dervis kih eszrár-i dsihán mibakhsed 
Her dem mulki birajegán mibakhsed 
Dervis keszi niszt kih nán mikh'áhed 
Dervis keszi buved kih dsán mibakhsed. 

Teheráni kiad. 368. 1. 

') Perverd benáz u ni'met än düszt merá. 
Teheráni kiad. 362. 1. 

a) Ver dil telebem ber szer i kújet binem. 
Ger dsán telebem der khum-i műjét binem. 
Ez ghajet-i tisnegi eger äb khűrem 
Der ab hemeh khejál-i rűjet binem. 

Konstant, kiad. 239. 1. 

*) cIsk eszt t&rik u ráh u pejghamber-i má 
Má zádeh-i cisk u 'isk bud máder-i má 
ín máder-i má mhufteh der csáder-i má 
Pinhán sudeh ez tebi'et káfir-i má. 

Teheráni kiad. 362. 1. 
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a számadástól félvén sárgák lesznek az arczok. Én a te szerel-
medet ragadom a kezembe és azzal állok elő. Mondom, ebből 
kell az ón számadásomat megcsinálni.»1) 

Az emberiség mennyei eredetére czélozva így szól: «Oh te, 
kinek a mennyben volt a hazája, azt képzelted, hogy a földi 
világból való vagy. Porodra rajzoltad saját alakodat és azt 
hagytad el, a mi a te lényeged.»2) 

Egy orvos szájába adja azt, mire egy szufinak szüksége 
van. «Az orvoshoz mentem, mondtam neki, hogy: Oh te igaz-
látó, mit rendelsz a szerelem betegének ? A tulajdonság el-
hagyását és lényem megszüntetését rendeld. Tudniillik minden-
ből, a mi létezik, kijöjj.»3) 

Gyakran ismételgeti a pantheista alapdogmát, hogy a sze-
relmes szerelmének tárgyával azonos. «Menj, a szerelem paripáját 
jól hajtsd ós ne félj. Menj, olvasd a szentírás igéit és ne félj. 
Midőn önmagaddal és mással tisztába jöttél, te magad vagy 
az imádottad, tudd meg ezt jól és ne félj.»4) 

A rossz társaság olyan, mint a víz, melytől rozsdát kap 
a fémtükör. «Dobj követ a tudatlanok gyülekezete felé. Ka-

fi Ferdá kih beniehser ender äjed zen u merd 
Ez bim-i hiszáb rűiliá gerded zerd. 
Men 'isk-i turá bekef nihem pís ärem. 
Gújem kih lriszáb-i men ez in bájed kerd. 

Teheráni kiad. 366. 1. 
fi Ej änkih tű ber felek veten dásteh-i 

Kh'odrá zi dsihán khák pindásteh-i 
Ber khák-i tű naks-i kh' is binigásteh-i 
Väncsiz kih ászl-i túszt biguzásteh-i. 

Teheráni kiad. 374. 1. 
3) Reftem beh tebib goftem ej binái 

Uftádeh-i 'isk rá esih mifermái 
Terk-i szifet u mehv-i vedsűdem fermá 
J'ani kih zi her esih heszt birűn äi. 

Semsz ul-Halcáík 372. 1. 
fi Rev merkeb-i 'iskrá kavi rán u metersz 

Rev meszhef kiz äjet-i hakk kh'án u metersz 
Csűn ez kh'od u ghair kh'od muszlim gestí. 
Ma'sűk-i tű hem tűi jakin dán u metersz. 

Konstant, kiad. 172. 1. 
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paszkodjál a világ okosainak rubaszegélyébe. Egy pillanatig 
se időzz te az érdemetleneknél. A tükör rozsdát kap, ha vízbe 
teszed.»1) 

La vida es siieno (Az élet álom), így vigasztalja a szegény 
szerelmest. «Van ital, ne félj, a szerelem szomjazója számára. 
Víznélkülivé lettél, víz van előtted, ne remegj. Kincs vagy te, 
s ha rom is a ház, cseppet se félj. Ébredj fel a világtól, mely 
csak álom, ne félj.»2) 

A jó tett épúgy, mint a gonosz, megtermi a maga gyümölcsét. 
«Rosszat teszel és jót vársz. Rossz a gaztett jutalma. Bár ke-
gyelmes és könyörületes az Isten, nem terem azért búza, ha te 
árpát vetettél.»3) 

A koczkajátékból kölcsönzi hasonlatát. «Először ezer kegy-
gvel dédelgetett engem, utoljára ezer szomorúsággal sújtott. Úgy 
játszott én velem, mint barátságának a koczkájával. Mikor én 
vele egészen egygyé lettem, eldobott engem.»4) 

Az édességet, helvát használja fel hasonlatul. «Az az édesség, 
melyből nem igen részesül az ember. Mint a csupor, fölforrott tőle 
a szívem. Olyan kitűnő jó eledel az, bogy te megtudsz abból 

9 Ber zen beszúji szohbet-i nádán szeng 
Ber dämen-i zirekán-i 'alem zen cseng 
Bá ná elilán mekun tű jek lehzeh direng 
Äineh esű der äb nihi gired zeng. 

Konstant, kiad. 194. 1. 
ä) Mer tisneli i rsk rá seráb íszt metersz 

Bí äb sudi pis tü äbiszt metersz 
Gendsi tű eger bejt kherábíszt metersz 
Bidár sev ez dsihán kih kh'ábiszt metersz. 

Konstant, kiad. 175. 1. 
9 Bed mikuni u nik tem'e midári 

Hem bed básed szezá-ji bed kerdúri 
Bán kih khudávend kerim eszt u rahim 
Gendum nedilied bár csü dsev inikári. 

Konstant, kiad. 358. 1. 
4) Evvel beliezár lutf binevákht merá 

Äkhir behezár ghusszeh bigudákht merá 
Csün muhreh-i mihr-i kh'ls mibáklit merá 
Csűn men hemeh ű sudem berendákht merá. 

Semsz ul-flah'ak 362. 1. 
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kétezer mánt (perzsa mérték) enni»1) (vagy kétezer ent meg tudsz 
semmisíteni, szójáték a men szóval). 

Kutyának nevezi, mint annyi más perzsa költő, az érzéki 
vágyat. «így szóltam, talán megöregítem ezt a kutya szenvedélyt 
(azaz elgyöngítem). A megbánásból lánczot kötök a nyakára. 
De ez lesz az ajtó bezáró láncza, ha meglátnak engem (az Isten 
aj taját érti, melyet a fitogtató megbánás is elzár). Mitévő legyek 
ezzel a kutya kívánságommal?»5) 

A téli varjúhoz hasonlítja a vallási dolgokban közönyös 
embert. «Oh te, a hidegnek a szolgája télen, mint a varjú, meg-
fosztva a csalogánytól, a rózsaligettől és a kerttől, értsd meg 
jól, hogy ha ez a pillanat (a megtérésre kedvező időt látszik 
érteni) reád nézve elvész, sokat keresheted te azt száz szemmel 
és lámpával.»8) 

Ne kérdezze tőle senki, hogy hogy van; arczának színe és 
könnyei eléggé megmondják azt. «Nézd a kor aranyához fogható 
orczámat és nek érdezz ! Gránátalmamaghoz hasonló könnyeimre 
tekints és ne faggass! Sohse keresd te nálam a felvilágosítást 

fi Án helvál kih kein reszed zű bedehen 
Csűn dik bedsús árnedeh ez vej dil-i men. 
Ez ghäjet-i lutf anesunán klioskh'ár eszt 
Kiz vej dű hezár men teváni khűrden. 

Konstant, kiad. 266. ). 

fi Goftem szeg i nefszrá meger pir kunem. 
Der gerden-i ű zi teűbeh zendsir kunem. 
Zendsir-i der an seved csű binend merá 
Bá in szeg nefsz-i men csih tedblr kunem. 

Konstant, kiad. 242. 1. Ugyanilyen kifejezéssel él egy másik versében, 
mely a konstantinápolyi ós teheráni kiadásokba nem lett felvéve: 

Márá szeg-i nefsz ez pej hirsz u hevesz 
Her lehzeh deváned beder-i nákesz u kesz. 

La Roserau du Sa voir I . 242. 1. 318. sz. II. GolzAr-e ma'réfét 141. 1. 

fi Ej bendeh-i szerdi bezemisztán csű zägli 
Mehrum zi bulbul u gulisztán u zi hägh 
Der jáb kih in dem egeret fevt seved 
Biszjär teleb kuni beszed csesm u csirágh. 

Konstant, kiad. 189. 1. 
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a ház belső körülményeiről. Tekintsd a vércseppeket a ház kü-
szöbén (szemeit érti) és ne vallass!»1) 

Ha száz hosszú napot össze lehetne tenni, az sem lenne 
elég arra, hogy kipanaszkodja magát. «Ha száz naphosszat 
kapcsolsz is te egybe, nem telik be ezzel a jajgatással a lélek. 
Oh te, a ki kineveted ezt a mi állapotunkat, te még nem 
lettél bolond, még okos vagy te.»2) 

A venalis szerelem és az isteni között von párhuzamot, 
«így szólt hozzám a szeretőm: ha minden kedvesedtől csókot 
veszel, vásárolj egyszer tőlem is. Szóltam neki: aranyért ve-
gyek? így felelt: mit tegyek én az aranynyal? Mondtam erre: 
a lelkemért? Igen, igen, volt a felelet.»3) 

A szíve bolond neki; mit használ, ha békét vernek is 
a lábára, mint a bolondnak! «A te szerelmedre mit ér nekem 
a jó tanács és intelem! Mérges vizet ittam én, mit használ ne-
kem a czukor! Azt mondják : verjetek vasat a lábára. A szívem 
a bolond, mit használ lábamon a békó!»4) 

Állandó kép nála a korhelység. «Egy részeg ember jött az 

') Bűjem csú zer-i zemáneh ml bin u mepursz 
ín esk csű nár dáneh ml bin u mepursz 
Ehvál-i derún-i kháneh ez men meteleb 
Kliún ber der-i ásztáneh ml bin u mepursz. 

Konstant, kiad. 174. 1. 
3) Szed rüz-i diráz eger beliem pejvendl 

Dsán rá neseved ez in fighán khűrszendi. 
Ej änkili bedin hedisz-i má míkliendi 
Medsnűn nesudi henúz dánismendi. 

Konstant, kiad. 377. 1. 
s) Dildár merá guft zi lier dildári 

Ger búszeh kherl bűszeh zi men kher bárl. 
Goftem kill bezer goft kill zer-rá csikunem. 
Goftem kih bedsán goft kih ári ári. 

Konstant, kiad. 372. 1. 

b Der 'isk-i tű em neszihet u pend csih szűd 
Zeliir äb csesideh em merá kand csih szüd 
Gújend merá kill bend ber pás nihid 
Dlváneli dil eszt pám der bend csih szűd. 

Konstant, kiad. 11 ti. 1. 
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útról és hozzánk csatlakozott. Kézről-kézre járt a pohár közöttünk. 
Hirtelen kiesett az a kezéből és összetört. Ilyen iszákosok közt 
hogy maradhatna épen a pohár!»") 

Nem a szerelem hibája, ha mámort okoz. «Nincs hibája a 
szerelemnek a korhelységet illetőleg. Ne hibáztasd a csapiárost 
megnyerő voltáért. Magadra vess te, ha ittas vagy. Ha téglát 
viszel a malomba, port kapsz (ós nem lisztet).»2) 

Saját magának árt az, a ki a mulandó világ barátja. «Ha 
a hitvány emberekkel barátkozol, mit árt az nekünk! Te leszel 
a kárvallott. Felteszem, hogy a világ szeretettje leszel. Igen, az 
leszel te, de csak ideig-óráig.»8) 

A bálványtemplom is jobb a mekkai szentélynél, ha a sze-
retett lény árnyéka ott van. «Míg a bálványtemplomban van a 
mi szeretönk képzeleti alakja, hiba addig a Mekkába zarándoklás. 
Ha a Ivaaba nélkülözi az ő illatát, zsinagóga az. A zsinagóga a 
mi Kaabánk, ha ott érezhetjük az ö illatát.»4) 

Mind a két világra kiterjed az ő szerelmének varázsa. 
«Minden zárdában akad részege a te szerelmednek. Te miattad 

9 Meszti zi reh ämed u bemá peíveszt 
Szágber migest der mijíin deszt bodeszt 
Ez deszt uftád nágahán u bisikeszt 
Dsámi csih zijed miáneli-i csendin meszt. 

Konstant, kiad. 76. 1. 

9 Takszir negired 'isk der kliumári 
Takszír mekun tú száki ez dildári 
Ez kh'od geleh kun eger khumari dári 
Ger khist bá ászijá beri khák ári. 

Konstant, kiad. 3t>2. ). 

9 Bá ná ehlán eger csű dsánl bási 
Márá csih ziján tű der ziján bási. 
Girem kih tű ma'sűki dsilián bási 
Ari bási véli zemáni bási. 

Konstant, kiad. 355. 1. 

9 Der butkedeh tá khejál-i ma'sfik-i mászt 
Beíten beteváf-i Ka'beh ' a i n i khetászt 
Ger Ka'beh ezű bű-ji nedáred kunis eszt 
Bá bű-ji viszál-i ű kunis Ka'beh-i mászt. 

Teheráni kiad. 367. 1. 
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nincsen kelendőségük a szépeknek. Búbánatod keze elért mind 
a két világba. Bizony hosszú a te szerelmi búd keze!»') 

Az angyal is szerelmes lesz isteni kedvesébe. «Olyan vagy 
te, hogy még az angyalt is elbájolod. Mi csodálni való van abban, 
ha az ember szerelmesed lesz! A meddig lelkem lesz, neked 
szolgálok én. akár keresel engem, akár nem keresel.»2) 

Az ember olyan, mint a folyamágy. a melyben az élet for-
rásaként folyik a lélek vize. «Te nem vagy víz, nem vagy föld, 
te más vagy. A víz és a por világán kívül úton vagy. A test a 
folyómeder, és a lélek abban az élet vize. Ott, a hol te vagy. 
erről a kettőről sincs tudomásod».8) 

Mózes csodatevő botjához hasonlítja a mindent istenítő 
pantheista-tant. «Különös egy botja van ezen nyáj Mózesének. 
Egyszeriben lenyeli ezeket mind, mikor azt eldobja (ezélzás a 
Koránban elbeszólt csodatettére Mózesnek). Nem hagyja az fen-
maradni sem az alakot, sem a megtestesültet. Minden elme 
nem képes ezt jól felfogni.»4) 

A szerelem gyilkos voltát, mely a perzsa népdalokban oly 

') 'Isk-i tű beher szeűm'eh mesztl dáred 
Bázár-i bután ez tű sikesztl dáred 
Deszt-i gliaru-i tű beher dú'álem bireszid 
Elhakk ghain-i tű diráz deszti dáred. 

Teheráni kiad. 366. 1. 

2) Äni kih melek bá tű der äjed betereb 
Ger ädemi slfteh gerded csili 'edseb 
Tá dsán bnvedem bendegijet kh'áhem kerd 
Kh'álil biteleb merá kh'áhl meteleb. 

Teheráni kiad. 363. 1. 

3) Tű äb neh-i khák neh-i tű digeri 
Birűn zi dsihán-i äb u gil der szeferi. 
liáleb dsűiszt u dsán der ű äb-i lieját 
Andsá kih tűi ez in her dű bem bi kheberi. 

Konstant, kiad. 302. 1. 

4) Jekturfeh-i 'aszászt Müsza-i ín remeh-rá 
Jek lukmeh kuned csű bifigened in hemoli-rá. 

Konstant, kiad. 12. 1. 
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nagy szerepet játszik,') ily módon illusztrálja: «Megölte a te 
szerelmed a törököt és az arabot. Én annak a vértanúnak és 
annak a bajnok ghazinak vagyok a rabszolgája. Azt mondta a 
te szerelmed: senki sem menekült meg én előlem. Igazat mon-
dot t ; bagyj fel, szívem, ezzel a játékkal!»"2) 

Hasonló szellemben az öt szóttépő oroszlánnak mondja 
kedveset. «Te folyton utazóban vagy, ob holdarezú ! Mint a forgó 
égbolt, tartasz engem felfordulásban. Oroszlán vagy te, és én 
vagyok karmaid közt a vadász-zsákmány. A szívet már meg-
etted és most a mája t készülsz kikezdeni.»3) 

Végtére is eléri czélját a jámbor. «Ez a virágos ág egy 
napon gyümölcsöt terem, és ez egyszer zsákmányra talál a 
kereső. Jön-megy bozzád az ő eszményképe, míg aztán egyszer 
csak megállapodik.»4) 

fi Kégl, A perzsa népdal (Budapest 189!).) 26. 1. Zsukovszkij, Ob-
razczy perszidszkago narodnago teoresesztra (Szent-Pétervár 1902.1 5. 1.: 

Bálá-i pusti 
'Asikrá kusti 
Ez khún-i 'ásik 
Námeh nuvistí. 

fi 'Isk-i tű bikust turki u tázird 
Men bendeh-i an sehid Van gházirá 
'Isket mlguft kesz zi men dsán neburd 
Hakk guft dilá rehá kun In bázírá. 

Konstant, kiad. 10. 1. V. ö. ugyancsak Rumitól: 
ín 'isk dsumleli 'ákil u bldár mikused 
Bi tigh miburred szer u bl dár mikused 
Mihmán-i ű sudim kill mihmán mikhűred 
Jár-i keszi sudim kih ű jár mikused. 

Semsz ul-}fakóik 168. 1. 
fi Peiveszteh mehá 'azm-i szefer mídári 

Csűn cserkli merá zir u zeber midári 
Siri u menem sikár der pendseil i tű 
Dil khűrdeli-i u keszed-i dsiger midári. 

Konstant, kiad. 359. 1. 
fi ín sákli-i sikúfeh bár gired rűzi 

Yin bár teleb sikár gired rűzi 
Míäjed u mireved khejáles ber tű 
Tá csend reved kerrár gired rűzi. 

Konstant, kiad. 337. 1. 
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A megbánást személyesítve így szól: «Te ne térj meg, m e r t 
én megszegtem a fogadalmat. Az én ittas lelkemtől nem telik 
soha a megbánás. Százszor, ezerszer fogadalmat tettem én már . 
Vért könyezik az én kezemtől a megbánás1) (t. i. annyiszor 
megszegtem, megtörtem már azt).» 

Egy pil lanatra sem hagyja őt el a szerelmi búbánat. «Azt 
gondolod te, hogy én bánatodtól megszabadultam? Vagy hogy 
nélküled türelmesen, megnyugodva leültem? Oh Uram, ne ré-
szesíts engem semmi örömben, ha egy pi l lanatra ment vagyok 
szerelmi bánatodtól!»2) 

Ünnepnapja neki az a nap, mikor szeretőjét látja. «Az a 
nap, mikor téged látlak, pénteki nap nekem (a moszlim vasár-
nap). Minden nap a te kegyedből többet ér a mi vérdíjunknál. 
Ha a világ vagy, törjön bár ellenünk ezer világ! Sebaj, midőn 
a jó barát barátsága lakja keblünket.»3) 

«Helyesen van az, — úgymond egyik versében, -— hogy 
két kezed, két szemed és két lábad van. De hogy kettő legyen 
a szív és a szeretett lény, az már hiba. Az imádott kedves 
csak ürügy, az igazi imádott maga az Isten. Ki azt kettőnek 
tartja, az zsidó és keresztény.»4) 

M Tú teűbeh mekun kih men sikesztem teübeh 
Hergiz näjed zi dsán-i mesztem teűbeh 
Szed bár hezár bár besztem teűbeh 
Khűn inlgirijed zi deszt-i desztem teűbeh. 

Konstant, kiad. 319. 1. 
2) Mi pindári kih ez ghamánet resztem. 

Já bi tű szebűr gestern u binisesztem. 
Já rebb mereszán behics sádi desztem. 
Ger jeknefesz ez derd-i tű kháli hesztem. 

Konstant, kiad. 257. 1. 
3) Rúzi kih turá blnem ädineh-i mászt 

Her rűz bedaűletet bih ez dijeh-i mászt 
Ger cserkh u liezái cserkh der kineh-i mászt 
Gham niszt csű mihr-i jár der szineh-i mászt. 

Konstant, kiad. 58. 1. 

*) Desztet dű u csesmet dű u pájet dű revászt 
Emmá dil u ma'súk dű básed klietászt 
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Az ismert perzsa kifejezést: gham khúrden, a. m. aggódni, 
búsulni, szószerint: gondot, bánatot enni, használja fel költői 
képnek. «Oh lelkem, mindennél , a mit mondasz, rosszabb a 
te bánatod. Szívfájdalom, testi gyötrődés és bensőt (szószerint 
májat) égető az. Minden, a miből esznek, fogy, a te szerelmi 
bánatodon kívül. Minél többet ettem én belőle, annál na-
gyobb lett. i) fi 

Nem a medresszékben tanítják a szerelem tudományát . 
«Más rendszer jár ja a szerelmesek gyülekezetében. S ennek a 
szerelem borának más a mámora . Más dolog az a tudomány, 
melyet az iskolában tanulnak, és más dolog a szerelem.»2) 

Tied lesz minden prófétának a bölcsesége, ba megzabo-
lázod az érzékiséget. «Ha egy pillanatra megzabolázódik az érzéki-
séged, tiéd lesz minden prófétának a tudománya (a konstanti-
nápolyi kiadás imbiszát-ja helyett Hoszejn Azaddal ánbiu-t 
olvasva). Az a rejtett alak akkor, a kinek keresésében fárad, egy 
egész világ értelmed tükrében felfoghatóvá lesz.»3) 

Ma'sűk beháneh eszt u ma'súk khudászt 
Her kesz kih dú pindást dsehűd u terszászt. 

Konstant, kiad. 55. 1. La Rúseraie du Savoir I. 159. 1. 197. sz. II. Golzur-e 
ma réfét 91. 1. A második sorban dú bdsend helyett dútáijes a. m. kettős-
ség áll: «De a szív és szeretett lény kettőssége hiba». 

1) Dsáná gliam-i tú zi her esili gűí better eszt 
Rends-i dil u táb-i ten u szűz-i dsigereszt 
Ez her csih khúrend kem seved dsuz ghain-i tű 
Tá bisteres hemi klmrem bister eszt. 

Konstant, kiad. 47. 1. 
J) Der medslisz-i 'usák kerári diger eszt 

Yin bádeh-i 'iskrá khumári diger eszt 
An Ilm kih der medreszeh häszil kerdend 
Käri diger u risk kári diger eszt. 

Konstant, kiad. 54. 1. La Roseraie du Savoir I. 179. 1. 229. sz. II. Golzdr-e 
ma'réfet 104. 1. 

8) Jek lelizeh eger nefsz-i tű mehkűm seved 
Hlm-i hemeh ánbiá ma'lüm seved 
An szüret ghaibi kill dsihán táleb-i űszt 
Der äineh-i l'ehm-i tű mefkúm seved. 

Konstant, kiad. 100. 1. La Roseraie du Savoir I. 63. 1. 
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Csupa merő szójáték a következő: «Arczodkoz hasonló 
gránátalmát lá t tam tegnap a kertben. Olynn lett egyszeriben 
az arczom, min t a dinár (t. i. sárga), mivel te tegnap tüzet 
vetettél a szolga (t. i. én) lelkére. Oh te hitetlen hitetlenfi, 
végre is térj meg!»*) 

A kedvesének arczán levő anyajegyet rózsát szedő mez-
telen szerecsen gyerekhez hasonlítja, «Az az anyajegy, melyet 
orezádon lát a szem, mosusz az, mely a nedves rózsán kívül 
másra nem száll le. Nem, nem hibázok, mert rózsaarczodon 
szerecsen gyermek meztelenül rózsát szed.»2) 

A mulandó világ javait a halál magvai magtárának 
mondja . «Oh te, kinek a termése az élet forrásának kalászai-
ból áll! (sic) A világ magtára pedig a halál magvaival van 
tele. Nem kívánok én semmit az ilyen jókkal megrakott tár-
házból. í r j nekem ma éjjel egy utalványt a te terményeidre.»8) 

Ugyanazt a szót néha nyomatékosság kedveért, mint a 
népénekesek, többször megismétli. «Nem vagyok én jóllakott, 
jóllakott nem vagyok, jóllakott nem vagyok! Mert én nem 
vagyok hűt len. Nem fogok én nyulat és nem akarok gazellát. 

b Mánend-i rukhet bebágli didern di nár 
Beng-i rukh-i men gest beszán dinár 
Csűn der zedeh-i bedsán-i csáker di nár 
Ej küfir káfirbecseh äkliir din ár. 

Semsz ul-1 lakúik 3Í>8. 1. 

ä) An khál kih dideli ber rukhet mi bined 
Muskl eszt kih dsu^ ber gul-i ter nenisined 
Ni ni gheletem kih der gulisztún-i rukhet 
Zengi becseh berehneh gul mi csined. 

Semsz ul flakáíh 368. 1. 

3) Ej khermenet ez szunbuleh-i äb-i héját 
Enbár-i dsihán pureszt ez toklim-i muvát 
Zi enbár nekhá'hem kih pureszt ez khejrát 
Ber khermen-i kh'od nevisz imseb berát. 

Konstant, kiad. [9. 1. 
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Nem vagyok én egyéb szerelmesnél és annak az oroszlánnak 
keresőjénél.» fi 

Arnyékmódra kell a szerelmesek nyomában járni. «Ha el-
távozol te a szerelmesek árnyékából, napszúrás ér akkor téged, 
és megbetegszel. Arnyékmódjára j á r j te hol elül, hol hátul a 
sz«relmesekkel, hogy olyan ragyogó lehess, mint a nap és a 
hold.»2) 

A dobot, melyet egyre vernek, hozza fel például. «Azért 
dísze minden dervistáncznak a dobnak a hangja, mert a dob 
czéltáblája az ütéseknek. Azt mondja a dob, hogy az lesz a 
győztes, a kinek szívtápláléka ez az egymásután következő 
csapás.»s) 

Galenusnak, a híres orvosnak nevezi el imádottját . «Oh 
te ékessége és fejedelme minden szeretőknek ! Ezeknek a bete-
geknek a Dsálinusza (Galenus) vagy te. Esős időben össze-
jövünk a te rózsaligetedben. Bizony kedvesek esős napon a jó 
barátok.»4) 

fi Men szir nim szír nim szír nim. 
Zirá kih z'ekbál-i tű edbir nim. 
Khergús negirem u nekh'áhem ühű 
Dsuz 'ásik u dsuz táleb-i fin sir nim. 

Konstant, kiad. 256. 1. 

fi Ez száj eh i 'ásikán eger dűr se vi 
Ber tű zened áftáb u rendsür sevi. 
Pis u pesz i 'ásikán csű szájeli mldev 
Tá csűn meh u riftáb pur nur sevi. 

Konstant, kiad. 329. 1. 
s) Zän reúnek-i her szemä 'äväz-i-deff eszt 

Zäneszt kih deff zekhm-i szitemrá hedefeszt 
Ml gűjed deff kih än keszí deszt bered 
Kin pejápej dil-i űrá 'elef eszt. 

Konstant, kiad. 59. 1. 

fi Ej mefkher u szultán-i hemeh dildárán 
Dsálinűszi berá-ji ín bimárán 
Bűz-i barán begulsenet dsem sevxm 
Sirin básend rűz-i bárán járán. 

Konstant, kiad. 272. 1. 
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Viselt ruhához hasonlít ja a testet, melyet levetve, régi 
fényéből csinál magának a halál pillanatában ú j testet a lélek. 
«Halál alkalmával, mikor a lélek odahagyja a testet, régi ruha-
módra ledobja azt magáról. A testet, mely földből van, vissza-
adja a földnek és régi fényéből csinál magának testet.»1) 

A «hét alvó» ismert legendájára czélozva így szól: «Mi a 
szerelem lustái vagyunk és a földön fekszünk. Az ő kegyelme 
nyereg, és par ipát készített számunkra a földből, hogy alva 
vigye ezeket az alvókat a barlang lakóiként fel a magas 
mennyekbe ?2) 

Ugyanerre czélozva egy másik versében így szól: «Van 
egy hely a hit és a hitetlenség világán kívül, a hol hely van 
minden üde, fiatal és szép számára. A lelket kell odaadni és a 
szívet köszönetül a lélekért annak, a ki ilyen helyre vágyik.»3) 

A leiekből vezet az út az isteni kedveshez. «Oh te tévelygő 
szív, a lélekből vezet az út a jó baráthoz. Oh te eltévedt, van 
látható és rejtett út . Ha mind a hat irányod elzárul is előtted, 
cseppet se félj, mer t a természeted mélyéből van egy a kedves 
felé vezető út.»4) 

9 Hengáni-i edsel caű dsán biperdázed ton 
Mánend-i kabá-i kuhneh endázed ten. 
Tenrá kih ez khák eszt dihed báz bekliák 
Vez nűr-i kadim-i kh'is ber százed ten. 

Konstant, kiad. 291. 1. Bliagavadgítá II. 22. ed. C. Thomson (Hertford 
1855.) 10. 1. 

9 Má káhilekán-i cisk u pehlű bezemin 
Kerd eszt zeminrá kermes merkeb u zin j-
Tá mibered in khuftekogánrá der kh'áb. 
Eszliáb ul kehf tá szű-ji 'aliin. 

Konstant, kiad. 287. 1. 
9 Birűn zi dsihán-i kufr u imán dsáiszt 

Kündsá makám-i her ter u ra'náiszt 
Dsán bájed dád u dil besukráneh-i dsán. 
Anrá kih temená-ji csenin máváiszt. 

Konstant, kiad. 73. 1. 
4) Szer gesteh dilá bedűszt ez dsán ráheszt 

Ej gum sudeh askár u pinhán ráheszt 
Ger sos dsihetet boszteh seved bák medár 
Kiz k'ar-i niliádet szű-jidsánán ráh eszt. 

Konstant, kiad. 60. 1. 
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Az isteni akarat úgy mozgatja a halandót, mint a szél a 
falevelet. «En szél vagyok, te meg a falevél. Mit csinálsz, hogy 
ne remegj ? Azt a dolgot, melyet én neked adok, mit tudsz 
tenni, hogy meg ne cs ináld? Mikor követ dobtam a korsódra, 
és az összetört, mit tehetsz te arról, ha nem ér3z meg száz 
drágagyöngyöt és száz tengert?»1 ; 

A halál az igazi megváltó. «Bár itt e függöny mögött 
mindnyá jan rabok vagytok,2) ha e mögül a függöny mögül ki-
mentek, mind fejedelmek lesztek. Az az élet forrása így szól a 
teremtményekhez: az én folyamom part ján haltok meg mind.»3) 

Hogy a tudósok rendesen szűkölködnek világi javakban, 
azt így magyarázza Iiűmi: «A kit tudománynyal és észszel ki-
tüntet tek, életfentartásul elégnek vélték azt neki. Annak azon-
ban, kiről úgy határoztak, hogy üresfejű legyen, vagyonnal töl-
tötték ki azt az ürességet.»4) 

Nem vallja kárát senki annak, ha szerelmes az istenségbe. 
«Nem lesz károd az Isten iránti szerelmedből. Hogyan veszt-
hetnéd el te a lelkedet, mikor lélek lesz belőled? Először az 
égből jöttél te le a földre, utoljára a földről fogsz te fe lmenni 
az égbe.»5) 

Men bádem u tű berg nelerzi csih kuni 
Kári kill menet dihem neverzí csikuní 
Csűn szeng zedem szebű-i tű bisikesztein. 
Szed gűher u szed bahr nirzl csikuní. 

Konstant, kiad. 390. 1. 
2) Czélzással az ismeretes moszlim mondásra, hogy a világ az igaz-

hivőnek börtön: ad-dunja szidmu-I mii mini. 
3) Her csend derin perdeh eszirid hemeh. 

Konstant, kiad. 326. 1. 
4) Ánrá kih be 'ilm u 'aki efrásteh end 

Anrá behiszáb-i rüzi engásteh end 
Van rá kih szer ez 'aki bili perdákhteli end 
Bz mái bedsá-ji än enbásteh end. 

Konstant, kiad. 95. 1. 
5) Zi 'isk-i khodá neh ber ziján kh'álii sild 

Bidsán kudsá sevi kih dsán kh'álii sud 
Evvel bezemín zi üszmán ämedeli-i 
Väkhir zi zemiii ber ászmán kh'álii reft. 

Konstant, kiad. 93. 1. 
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Az érzéki élvezetek olyanok, min t az álomban ivott víz, 
mely nem oltja el az alvó ember szomját , és ha felébred, még 
jobban szomjazik. «Ha édességet és sültet eszel és színbort iszol, 
tudd meg, hogy ez olyan, mintha vizet innál á lmodban. Mikor 
felébredsz álmodból, szomjas leszel. Nem basznál neked az az 
ital, melyet álmodban ittál.»1) 

Egy igen elterjedt perzsa népdaléhoz hasonlító szójátékkal 
el") egy keresztény kedveshez intézett versében. «Oh te, ki kereszt-
viselő és keresztény vagy, hajfürteid alat t folyton ambrá t dör-
zsölsz. Ajkadat a jkamhoz csókkal nem igen dörzsölöd. Nem jössz 
hozzám, midőn eljössz, félve jössz.»3) 

Kár az embernek sokat aggasztani magát a mulandó világ 
eseményei miatt. «Ne félj a világ jövendő eseményeitől. Bármi 
érjen is, mivel nem állandó, ne remegj . Használd fel ezt a 
pil lanatnyi időt. Sohse félj te a jövőtől és ne töprengj a 
múlton.»4) 

9 Ger nukl u kebáb u ger mej náb khűri 
Mld&n kih bekli'áb hemi ab khuri 
Csűn ber khízi zi kh'áb bási tisneh 
Szűdet ne kuned äb kih der kh'áb khűri. 

Konstant, kiad. 380. 1. 
9 Kégl: A perzsa népdal 28. 1. Ezt a szójátékot külömben Abul-

Haszan Vehj is használta. 
Ger khák-i deres bedideh-i ter szái 
Ver pis rukhes bedideh-i térsz ái 
Ger gliair khejál-i ű der ári benezer 
Der dideh-i hakk dideh-i terszái. 

La Roseraie du Savoir I. 25(3. 1. II. tíolzür-e ma'réfét 150. 1. 

9 Ej ánkih szelib dár u liem terszái 
Peiveszteli bezir zulf enber szái 
Leb ber leb-i men bebúszeh kemter szái 
Nái ber men csű ái betersz ái. 

Konstant, kiad. 352. 1. V. ö. Kasimirski Dialogues franqais-persans (Paris 
1883) I. 125. 1. 

9 Ez hádíszeh-i dsihán zájendeh metersz 
Ez her csih reszed csű niszt pájendeh metersz 
In jek derneh-i 'umr rá ghanimet midán 
Ez refteh mejendis vez ájendeh metersz. 

Semsz ul Bakáik 369. 1. 
629 5* 
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Az igazi embernek mind a két világgal meg kell küzdenie, 
mondja Rumi. «Mind a két világgal liarczban kell állni. Egy-
formán nem kell törődni a kővel és a rubinttal . Férfias, bátor 
embernek kell lenni . Máskülömben száz szégyent kell el-
viselni.» *) 

Bózsamódra mosolyog, ha megöli is őt a szerelem. «Ha 
megöletem én a te háborúd- és harczodban, nem nyitom félel-
memben én jajszóra számat. Tövishez hasonló szerelmes pil-
lantásaidtól megsebzetten nevetve halok ón meg előtted rózsa-
módra. »s) 

A kalitkából kiszabadult madár gyakori költői kép nála. 
«A madarak a kalitkától, a kalitka a madaraktól üres . Oh madár, 
honnan való vagy te, hogy ilyen jó állapotú vagyl Panaszodból 
kiérzik a maradandóság illata. így énekelj, mert szépen panasz-
kodol!»3) 

A népdal is átvette a következő két négysorosát:1) «Ma 
nem tudom, hogyan jöttél a kezembe, hogy kora reggel részeg 
fejjel jöttél. Ha szívem vérét iszod is, nem adlak ki a kezemből, 
mert szívem vére ú t j án jutottál a kezembe.»5) 

b Bá her dű dsihán bedseng bájed bűdén. 
Bizár ez la l u szeng bájed bűdén. 
Merdáneh u merd reng bájed bűdén 
Ver ni behezár neng bájed bűdén. 

Konstant, kiad. 267. 1. 
-) Ger kusteh sevem berezm ti pejkár-i tú men 

Alii nekesem zi biin-i ázár-i tű men 
Ez zekhm-i szer ghamzeh-i esun,khár-i tű men. 
Khendán rnirem csú gul zi dldár-i tú men. 

Konstant, kiad. 286. 1. 
3) Murghán zi kefesz kefesz zi murghán kliáli 

Murghá kudsái kill csenin khös báli. 
Ez náleh-i tű bú-ji baká mi ájed 
Mi nál ber in perdeh kill kbűs mi náli. 

Konstant, kiad. 389. 1. 
4) Kégl, A perzsa népdal 24—31. 1. 
s) Imrúz nedánem becsili deszt ämedeb-i 

Kiz evvel-i bánidád meszt amedeh-i 
Ger khűn-i dilem khűri zi desztet nediliem. 
Zirá kill bekhún-i dil bedeszt ilinedeli-i. 

Teheráni kiad. 371. 1. 
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Hasonlókép reprodukál ja egy sokszor énekelt népdal a 
következő négysorost: «Mondtam, a szemem így szólt: olyanná 
teszem azt, mint jaz Oxus folyam. Mondtam, hogy a szívem 
így szólt: vérrel telítem azt. Mondtam, hogy testem így szólt: 
napokban megszégyenítem és kiűzöm a városból.»1) 

Szívét a Bebábhoz hasonlí t ja Bűmi , melyen szerelmese 
játszik. «Ob te, ki az én szívem rebábját vered, halld meg te 
az én szívem válaszát ebből a zenéből. Minden elhagyott helyen 
más-más kincs van elásva. A szerelem az elásott kincs az én 
rom-szívemben.»2) 

Saját gyarlóságát így rajzol ja : «Annyi bolondság és rom-
lottság származott én tőlem, hogy életemben egy pillanatot sem 
tettem én víggá. Én igazságot kereső vagyok, és tőlem veszi 
eredetét minden igazságtalanság. Mindenki miatt panaszkodom 
én, ós mia t tam a panasz.»8) 

A nagy természeti jelenségeket hozza kapcsolatba az isteni 
szerelemmel. «Szerelmedtől háborog minden tenger. Lábaidhoz 
önti gyöngyeit a felhőzet. Szerelmedből lecsapott a földre egy 
villám. Et től ered ez az égen levő pára» (t. i. felhő).4) 

fi Goftem csesmem guft kih Dseihűn kunemes 
Goftem kih dilom goft kih pur khűn kunemes 
Goftem kih tenem goft der in rűzi csend 
Kuszvá kunem voz sehr birűn kunemes. 

Konstant, kiad. 180. 1. 
fi Ej zekhm zenendeh ber rebáb-i dil-i men 

Bisinev tű ez In náleli dseváb-i dil-i men. 
Der her virán defineh gends diger eszt 
rIsk eszt defineh der kheráb-i dil-i men. 

Konstant, kiad. 273. 1. Egy másik versében ép így. U. ott 268. 1. 
s) Ez besz kill feszád u eblehí zád ez men. 

Der 'umr dem! negest dilsád ez men. 
Men táleb-i dad u dsumleh-i bidád ez men. 
Ferjád-i men ez dsumleh u ferjád ez men. 

Konstant, kiad. 268. 1. 
fi Ez 'isk-i tű derjá hemeh sűr engized 

Der pá-ji tű ábrliá durer mlrlzed 
Ez cisk-i tű berki bezemin uftádeh eszt 
ín dftd der aszmán ez än mikhlzed. 

Sansz el-ljahiík 365. 1. 
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A moszlim legendákból veszi nem egyszer a költöi képet. 
«Ob te, ki kenyérért odaadtad a hitnek drágakövét, egy hamis 
kőért egy egész bányát adtál. Nimród, mikor nem adta át szí-
vét Ábrahámnak, kétségkívül a szúnyognak ad ta át a lelkét»1) 
(a monda szerint ez a parányi rovar ölte meg a nagy 
zsarnokot). 

Vágóbaromhoz hasonlítja az igazi szerelmest. «A szerelem 
mészárszékében jón kívül egyebet nem vágnak le. Nem vágják 
ott le a rossz tulajdonságú soványakat. Ha igaz szerelmes vagy, 
ne fuss el a megöletés elől. Döghús lesz az. a mit le nem 
vágnak.»2) 

A determinizmust így illusztrálja : «Cselekvéskor előre-liátra 
tekintettem, bogy a ki így cselekszik, így jár . Abban a pillanat-
ban, mikor érvényesül a végzet, ab dervis, házába fut előle a 
messze jövőbe látó bölcseség.»3) 

A látszólagos hitetlenség mögött rejtőzik nem egyszer a bit . 
«Ez a meleg fürdő (t. i. a világ), mely a démonok háza, nyugvó-
helye és lakása a Sátánnak. Benne van elbújva a tündérarczú 
péri. Van elég világos hitetlenség, mely a hit rejteke.»4) 

fi Ej dádeh bénán gűhor-i imánrá 
Dádeh bedseví kalb jeki kánírá. 
Nemrűd csü dilrá be Khalíl neszipurd 
Beszipurd bepeseh lá dserem dsánirá. 

Konstant, kiad. 6. 1. 
fi Der meszlekh-i 'isk dsnz nikűrá nekusend 

Lágher szifetán zist khűrá nekusend 
Ger 'ásik szadiid zi knsten meguriz 
Murdär buved her äncsih urá nekusend. 

Teheráni kiad. 365. 1. 
3) Kárl kerdem nigáh kerdem pesz u pls 

Anrá kill csenán kuned csenln äjed pis 
Ändern kih kezá kár kuned ejdervis 
Der kliáneh gurized khired dúr endls. 

Konstant, kiad. 185. 1. 
fi ín gerinäbeli kih kháneh-i diván eszt 

Klielvetgeh u árámgeh-i sejtán eszt 
Der vej peri peri rukhi pinhán eszt 
Besz kufr jakin keniingeh-i imán eszt. 

Konstant, kiad. 29. 1. 
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A látható világ a végtelenséggel szemben elenyésző parány. 
«Ez az égbolt, mely a mi látásunk határa, kevesebb egy botnál 
az Úr kezében. Ha minden vízcseppböl és porszemből tengeri 
szörnyeteg lesz is, az annyi lesz csak, mint egy hal az 
óczeánban.»4) 

Humáj-madárnak nevezi 'Attár módjára az isteni kedvest. 
«Ne szoruljon el a szíved, mer t eljött a szívnyitó. Eljöt t az a 
szívgyönyörködtető az ö dalával. Légy módra eltört most a búnak 
tolla és szárnya, mert a lélek Kaf hegye felől eljött a Humáj -
(Phcenix) madár.»2) 

A szerelem gyöngyéért a tenger fenekére kell leszállni. 
«Ha gyöngyöt keresel, nem ád gyöngyöt a forrás. Az óczeán 
fenekén a helye a gyöngybúvárnak. Azt illeti meg ez a becses 
gyöngy, a ki szomjasan távozik az élet forrásának vizétől.»3) 

A föld azért terem virágot ós növel sudár cziprusfát, mert 
a jámborok temetője. «Mikor a földbe m e n t a lélektelen test, 
az égbe emelkedik fel akkor a lélek. A földön virult és nő t t az 
ibolya. Hogyne teremne cziprusfát egy ilyen kert!»4) 

A gyertya hat tulajdonsága közös a szu tikéval. «Oh gyertya, 

b In eserkh-i felekhä kih hadd-i bínis-i mászt 
Der deszt-i teszerruf-i khudá kem zi 'aszászt 
Her zerreh u katreh ger nihengi gerded 
An dsumleh migzál rnáhi der derjászt. 

Konstant, kiad. 29. 1. 
') Dil teng mesev kih dilgusái ämed 

Dil nikneváz bánevái timed 
Gliamrá csű megesz sikeszt eknűn per u bál 
Kiz dsánebi Káf-i dsán humái ämed. 

Konstant, kiad. 116. 1. 
s) Ger durr telebi zi esesmeh durr ber nájed 

Dsűjendeh-i durr bekar-i derjá bájed 
ín güher kimet i keszi rá sájed 
Kiz äb-i héját tisneh biriin äjed. 

Konstant, kiad. 114. 1. 
b Der khák eger reft ten bldsáni 

Dsán ber felek efrázed sádreváni 
Der khák bunefseh bltábid birűszt 
Csű ber nedihed szerv csunán búsztánh 

Konstant, kiad. 370. 1. 
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te abban a véleményben vagy, hogy ez a te hat tulajdonságod 
közös a jámborokéval. Éjjel felkelő vagy és ragyogó arczú meg 
sárga képű. Szíved ég, könnyezel, és éber a szemed.»1) 

Nem létezik sem az éden, sem a pokol az igazi jámborok 
számára. «Ezen a nyelven kívül van nekünk más nyelvünk. 
A poklon és a mennyországon kívül más hely van még. A szabad-
szívűeket más lélek élteti. Más bányából való az ő tiszta drága-
kövük.»4) 

9 Ej sem'e tű szúfi szifeti pindárí. 
Káin ses s/.ifet ez ehl-i szeíá midári. 
Sebkhlzí u nur csihreh-i u zerd rúi 
Szűz-i dil u esk dideh-i bidári. 

Konstant, kiad. 354. 1. 
9 Márá dsuz ín zebán zebán-i diger eszt 

Dsuz dűzekh u firdauszi makání diger eszt 
Äzädeli dilán zindeh bedsán-i diger end 
Än gűlier-i páksán zi kán-i diger eszt. 

Konstant, kiad. 75. 1. 
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Emir Khoszrev 
(Felolvasta a M . Tud. Akadémia 1910. évi október h ó 24-én 

tar tot t ülésén) 

Közel ötszázezer verssort írt Emir Khoszrev a Tutiji 
Hind India papagája. Híre, neve el jutott a muszulmán világ 
legszélső határáig. Szcidi maga a nagy Szadi, öreg, törődött 
testtel elzarándokolt hozzá a messze Indiába. Sejkh Azuri') sze-
r int , kit Daűletsah idéz, Sza di nagy bará t ja volt Emir Khoszrev-
nek és az ő látogatására ment el Indiába.2) 

Khoszrev, a költő, végigizlelte az életnek minden örömét, 
búját . Hét uralkodót szolgált egymás után, s ezek közül nem 
egy fogadta be szívébe mint hü barátot . Emir Khoszrev teljes 
nevén Jemin ud-Din Ahul haszan török eredetű családból szár-
mazot t a Lácsin törzsből, mely a Balkh melletti Kes-ben élt. 
Khoszrev atyja, Emir Szeif ud-Din, Dsengiz khán ura lma alatt 
odahagyta Oxuson túli hazájat és Indiába költözött. 

Patjálában telepedett le ós nőül vette a gazdag 1Imád 
ul Mulk leányát . Csakhamar befolyásos egyéniség lett a moghul 
udvarnál, levén apósa lImád ul Mulk a delhi fejedelemnek, Togh-
lak sahnak különösen kedvelt embere. Szeif ed-Din-nek ebből a 
házasságából született Khoszrev Patjáli-b&n 1253-ban. Mihelyt 
a világra jö t t a gyermek, fogta öt az atyja, bepólyázta a kö-
penyébe s elvitte rögtön egy híres szent sejkh elé. «Olyas-
valakit hoztál mostan ide, — jövendölte a szent férfiú, — 
a ki majdan két lépéssel megelőzi magát a nagy Khákánit.3) 

*) Sejkh Azuri perzsa költő (f 1461—2). V. ö. Ethé, Catalogue of 
the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian 
Library (Oxford 1889) 785. 1. 1269. sz. 

") Emmi der kitáb Dseváhir ul Eszrár 'Arif Azuri 'alejlii erráli-
met ävurdeh eszt kih der nihájet-i hál Muszlih ed-Din Sza'dí kuddisza 
szirruhu el'eziz bá Emir Khoszrev szuhbet dásteli ve bediden-i ü ez Fársz 
be-Hind refteh. 

The Tadhlriratu 'shiíara', ed. E. Browne (Leyden 1901) 239. 1. 
3) Ouseley, Biographical notices of persian poets (London 1846) 146. 1. 
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Már gyermekkorában feltűnt Khoszrev nagy tehetsége ; gyors, 
helyes felfogásával bámulatba ejtette a tanítóit. Igen jól tudott 
arabul és hindusztánul. négy nyelven verselt : perzsául, arabul, törö-
kül és hindusztáni nyelven. Később min t i f jú előkelő helyet vívott 
ki magának sokoldalú ismereteivel. Valóban nagy tudása úgy a 
förangúak, mint a tudósok társaságában kedveltté tette őt. 

A szufi tanokat a híres sejkh Nizdm ud-Din Evlijd') 
vezetése alatt tanulta. Ez a szent ember lett az ő lelki veze-
tője, p í r - je . Ez a mestere szinten nagy jövőt jósolt n e k i : «Az 
ilyen tanítványnak lángoló hitbuzgóságáért megbocsátják majd 
egykoron az égben a tanítómestere minden vétkét» (ummid eszt 
kih merá beszűz-i szineh-in türk becsek bakltscnd) mondotta róla.2) 

Khoszrev hírneve nőtiön-nőtt , ismert té lőn az egész mosz-
lim Ázsiában. Valódi legendakör övezi erdekes egyéniségét. A Mírat 
ul Khejál írója csodás dolgokat regél Emir Khoszrev-ről. Mikor 
Nizám ud-Din-nak, a nagy sejkhnek taní tványa lett, költőnk 
egészen a vezeklesre adta magát. A monda szerint negyven 
hosszú évig csupa böjtből és önsanyargatásból állott az élete 
íijűjend csehil szál szám uddahr dást). Tanítójának tanácsára 
felkereste a keletiek sokat emlegetett csodatevő emberét, Khizr-t. 
Alázattal járul t az i f jú Khoszrev a nagy szent elé s illő tisz-
telettel megkérte, hogy köpjön a szá jába . Keleten ez az előt-
tünk visszatetszőnek látszó dolog meglehetős nagy szerepet 
játszik a szentek életében.3) 

Khizr nem teljesítette kérelmét. «Te előtted a nagy Szadi 

') Nizám ud-Din Edijd (szűk 1232-ben, meghalt 1325-ben), a leg-
híresebb szufi szentek egyike, kit tisztelői a. gyülekezet legyőzőjének, meh-
fil siken-nek, neveztek el. Tanítványainak száma légió. Utódai és követői 
egész Aurengreb idejéig irányadói voltak a misztikus vallásos életnek. 

Cet ami de Dieu est, par sa grandé pie'té, un des saints les plus emi-
nente del'Hindoustan.. La chaine de son initiation religieuse aboutit, en remon-
tant, au scha'ikli Ahdul-cadir Jilani. 

Garcin de Tassy L'Mamisme (Paris 1874) 395. 1. 
') Daület sah szerint sok pénzt áldozott ennek a szent férfiúnak 

kedveért Khoszrev «mái biszjár u eszbáb bi sumár der kedem-i sejkh 
eiszár numűd. 

Tadhkiratu-shu Shiíard ed. Browne 239. 1. 
3) A szent ember szájba köpésének csodás hatása külömben számos 

vallásos költő és más jámbor ember életrajzában előfordul. így 'Attár maga 
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részesült ebben a kegyben», mondta neki. Emir Khoszrev ször-
nyen elszomorodva ment baza a mesteréhez s keservesen elpana-
szolta a rajta esett sérelmet. 

Nizám ud-I)in ekkor, hogy megvigasztalja az elcsüggedt lelkű 
i f jút , maga köpött bele a költő szájába. Ennek a köpésnek 
tula jdoní t ják Khoszrev nagy ékesszóló tehetségét.*) 

Emir Khoszrev ama szerencsés költők közé tartozott, akik 
mar eletökben a dicsőség te tőpont jára ju tnak és élvezik láng-
elméjük gyümölcsét. 

Khoszrev min t vérbeli keleti költő, nem volt szerény, ő 
bizony nem vésette volna a sírkövére azokat a szerénységben végte-
len szomorú, lemondásban megindító szavakat, melyeket az i f jan 
elhalt angol költő, John Keats vésetett a sírkövére : «Itt nyugszik 
valaki, a kinek a neve vízre íratott (Here lies one whose name was 
writ on water)». 

Emir Khoszrev, ba lehetett volna, az elsőbbséget elvitatta 
volna még a meghal t nagyságoktól is. Egyszer írt ő egy ön-
magát magasztaló költeményt, fellengző frázisokban dicsérte 
ki benne a halhatat lan Khoszrev-et, a kinek hírnevétől vissz-
hangzik az egész világ, meg maga Nizámi, a költők királya is 
megfordul sír jában a neve hallatára.**) 

mondja egyik művében, az Ustur námeh-ben, hogy álmában a szájába 
köpött neki Mohammed próféta: 

Jek sebi der kh'áb didem rűji ú 
'Ásik u bidil devidem szűji ü 
Deszt-i men bigirift an säh i dsihán 
Der dehán-i men figend äb-i dehán. 

The Tadhkirata' l Amliyd ed. Reynold. Nicholson (Leyden 1905) I. k. 210.1. 
*) Ye bisáreh-i sejkh kuddisza szirruhu szolibet i Kliizr alejhi esz-

szeiám der jáft ve iltimász neműd kih áb-i dehán mubárek-i kh'od der 
dehán-i vej kuned Khizr ferműd kih in daűlet pis ez tű neszib-i Sza'di 
gerdld. Khoszrev bákhátir sikeszteh bekhidmet-i sejkh Nizám ud-Din 
ámedeh szűret-i mádserá báz neműd sejkh äb-i dehán-i kh'od bedű 'itá 
ferműd ve bereket-i an záhir sud. 

Mirat ul Khajál. (Kalkutta 1831) 66. 1. 
**) Az Ahmad szerint ez a vers Így hangzik: 

Án nemet árem kih hemeh nákidán 
Ferk nedánend ez in tá bedán 
Kevkebeh-i khoszrevim sud bulend 
Ghelgheleh der gúr-i Nizámi figend. 

Agha Ahmad Ali The Haft Asman (Kalkutta 1873) 69. 1. 
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Fogta ezt a verset — a rege szerint — Khoszrev egy na -
pon és kiment elszavalni azt a költő Kizárni s ír jánál . Alig 
mondhat ta el azonban a versét Emir Khoszrev, midőn hirtelen 
lenyúlt az égből egy kar éles pallossal a kézben. A rémü-
let p i l lanatában mesteréhez, a szent sejkh Nizám ud-Din-hez 
fohászkodott Khoszrev. Előtűnt erre egy másik kar, mely fel-
fogta a pallos ret tenetes csapását, s így a kard éle csak a 
védő kar ruhaúj já t vágta le. Erről ír ta egy perzsa költő: 
«Nizáminak a kardja úgy lecsapott, m in t a villám az égből. 
Egy hajszálon múlt csak, hogy ketté nem hasította Khosz-
rev fejét . De megvédte őt öreg taní tó jának paizsként közbe 
tartot t karja.»*) Ehhez hasonló temérdek monda forog róla köz-
szájon. 

Khoszrev élete elég simán folyt le. Általában e lmondhatni 
róla, hogy igen szerencsés csillagzat alatt született . Nem panasz-
kodhatott, hogy műveit nem méltányolják kortársai, dicséretben 
és ju ta lomban bőven részesült. Midőn a «Kilencz ég» (Nuh szi-
pihr) czímű költeményét Kuib-ud-Din szultánnak ajánlá, ez a 
költészetért rajongó fejedelem a monda szerint egy elefánt 
súlynyi aranyat ajándékozott neki érette. 

Komoly tanulmányai mellett nem vetette meg Khoszrev a 
zenét sem, sőt nagy jár tasságra tett szert benne (der'ilm-i mű-
sziki vukúf témám dúst). Többször vitába elegyedett kora híres 
zenészeivel. Daűletsah egész ter jedelmében közli Khoszrev egy 
köl teményét , melyben a költő a felett elmélkedik, hogy melyiket 
illeti az elsőbbség, a zenét-e vagy a költészetet. «Oh ékesszólás 
mestere, — mondja benne a zenész, — többet ér a zene a szónál, 
mert a zene megfoghatat lan, valami papí r ra azt tenni nem 
lehet, (úgy látszik Khoszrev idejében nem létezett hangjegy), 
olyan a zene, mint a lélek, minden és mégis kézzel megfogha-
tatlan semmi. A költészet, az a betű és a papir tudománya.» 

*) Tlgh-i Nizámi kih her ä med cbü berk 
Ez szer-i Khoszrev szer-i mü bűd ferk 
Máh-i rukhes rászt dű pejker sudi 
Ger nesudi pendseh-i pires csű derek. 

The Haft Asman 69. 1. 
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A költő erre önérzetesen feleli: fi «De én tökéletes vagyok mind 
a két tudományban». Khoszrev 99 munkát írt versben és prózá-
ban, perzsául, a rabu l ós hindusztáni nyelven. Mir TaJci a jeles 
hindusztáni költő irodalomtörténeti művében azt állítja, hogy 
Khoszrev nek urdú nyelven is sok költeménye van. 

A moszlim Indiában manapság is sok az olvasója, őt tar t -
ják India első legjelesebb perzsa költőjének. Lírai darabjai, 
ghazeljei a legsikerültebbek. Ebben excellál Khoszrev. Agha 
Ahmad, a jeles perzsa irodalomtörténész azt t a r t j a róluk, hogy 
Szandiéinál is szebbek.2) Pizzi is ezekben lá t ja Khoszrev erős 
oldalát. Lírai költeményei, főkép ghazeljei ál tal lett nagy költő 
Khoszrev. 

Ebben a m ű f a j b a n alkotott szépet, sőt ú ja t , s az a nagy 
érdeme is megvan, hogy Háfiz előtt egyengette az útat8) s az 
ő előtte kissé nehézkes, csiszolatlan ghazelnek könnyed, szinte 
légies finomságot adott. Az ind világ derültebb légköre ked-
vezőbb talaj volt a költészet e bájos formájának kifejlődésére, 
mint Perzsia. 

Pizzi különben kevéssé méltányolja Khoszrev költői érde-
meit. Nem tar t ja eredeti ősforrásból fakadó poézisnek az övét. 
«Khoszrev — úgymond — mindig a más nyomdokain halad, min-
dig állít maga elé egy-egy utánzandó szellemi nagyságot, modell 
után mintázza a maga alkotásait, hol Szendjit, hol Kkűkdnit, 
Sza'dit vagy Nizámit törekszik utánozni». Ezt a kedvezőtlen 
ítéletét az olasz orientalistának enyhíti azon körülmény, hogy 
ő, min t maga is bevallja, alig olvasott valamit Khoszreviöl, s 
ítéletet ezek után tel jes értékűnek elfogadni nem lehet. 

fi Pászukhes dádem kih men beher dű m'aní kámilem. 
Tadhkiratu-sh shu'ard ed. Browne- 245. 1. 
fi Ve miszl ghazalijját-i sejkh buzurg vár Sza'di ghazalijját-i khodsah 

Khoszrev kh'áhed bud belkih zibáter. 
Haft Asman 39. 1. 
fi Khusrev va giudieato, per ora, come poéta lirico soltanto, e perű, 

come tale, merita non poca lode per la composizione di alcune sue log-
giáidé e gentili ghazele, nelle quali appunto egli fa presentire esser vicino 
omai il grandé Háfiz, se nella mistica e nella romanzesca egli fu imita-
tore, nella ghazela invece, in quanto preparó la via ad Háfiz, fu innova-
tore di non poco. 

I. Pizzi, Storia delta poena perdana, (Torino 1894) I. köt. 105. 1. 
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Mint époszíró valóban Nizámi befolyása alatt áll. Találóan 
jegyzi meg egy indiai perzsa író, bogy Nizámi verses bázát 
ketten rabolták k i : Dsámi és Emir Khoszrev.*) Nincs olyan 
mesznevijök, melyben egész verssorokat ne vettek volna át, 
sokszor alig módosítva, a regényes éposz megteremtőjétől. De 
ezért még korántsem mondhatn i , hogy ezen a teren ne termett 
volna számára babér. í r t ő eposzt is je lentős becsűt n e m egyet. 
Például a Matlcí ul Envár («Csillagok felkelte») min t vallásos 
költemény csakugyan igen szép. Ebben a költeményben talál-
ható az a párat lanul népszerű verssor, Khoszrev sokat idézett 
mondása : «Midőn a tyúk iszik, minden korty víz u t án felnéz 
az égre mintegy hálát adva teremtőjének az üdítő i talért (kat-
reh-i ábi nekhűred mak i j án -— Tá nekuned rű beszű-ji aszmán).» 
Csodálói azt tartják, hogy ez a verssor magában elég lenne, 
hogy örök üdvösséget szerezzen írójának. Lírai műveit öt di-
vánba gyűjtötte össze. Az első, Tuhfat usz-Szigar i f júkori költe-
ményeit tartalmazza. Ezeket a költő 15 —19 éves korában szer-
zette. Áll ez egy prózában megírt bevezetésből, Jcaszidék és 
terdsi berniekből. A bevezetésben a költészet iránt táplá l t lán-
goló szeretetét ecseteli. Idézi egy gyermekkori négysorosát, melyet 
Khodsa Izzud-Din je lenlétében rögtönzött . A kaszidehéli és a 
terdsi bendek Ghajasz-ud-Din Balban és Mohammed Kaan szul-
tánok dicsőítésére írattak. Említ i Balban szultán néhány udvari 
emberét és magasztal ja mesterét — Nizám ud-Din Evlijál. 

A második költeménykötet Faszt id-haját (Az élet kö-
zepe). Ebben levő költeményeit élete delén, 20—34 éves korá-
ban írta. E divánnak is van prózai előszava. Ezek is csupa 
ltaszidék ós terdsi bendek. Nizám ud-Din Evlijának és Naszrat 
ud-Dinnak Balban szultán legidősebb fiának, a költő meczéná-
sának dicséretét tartalmazza, s ebben énekli meg Naszrat ud-
Din halálát, ki a csatatéren esett el. Ez volt az a h í res költe-
mény, melynek hal latára — a rege szerint — úgy elbúsulta 
magát az elesett i f jú hős atyja, Balban szultán, bogy a sok 
sírástól lázt kapott és b á r o m napra rá meghalt . 

*) Ba'zi nuvisteh end kih kháneh-i s'ir u sá'irl Nizámi gendsevi 
táráds kerdeh-i Mevlevi Dsámi u Khoszrevíszt. 

Haft Asman 47. 1. 
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A harmadik kötet a Ghurrat ul Kemál. Ezek az érett, 
34—43 éves korából való versei : kaszidék, tcrdsi bendek és 
kiták. Bevezetésében a perzsa költészetet magasztalja, sok érde-
kes adatot szolgáltat a perzsa i rodalom történetéhez. Saját éle-
téről és irodalmi tevékenységéről is megemlékezik. 

A negyedik a Bakija-Nakija. (Válogatott hátrahagyott 
költemények.) Az e divánban foglaltakat Khoszrev részben mái-
öreg korában írta. Az előszóban a terdsi-bendek kaszidók, 
ghazelek és kiták különféle nemeit magyarázza. Ebben a diván-
ban a legtöbb költemény Mohammed sah es fiaihoz van intézve. 

Az ötödik diván végül Nihríijat id Kemál. (A tökéletes köl-
temények.) E versek m á r Khoszrcc utolsó napjaiban Írattak. Elő-
szavában Istent magasztalja, a prófétákat és mesterét dicsőíti. 

Vannak a kötetben kaszidók, terdsi bendek, kiták, gha-
zelek, mesznevik és négysoros versek. A négy első diván Luek-
nonban 1874-ben kőnyomatú kiadásban megjelent, az ötödik 
azonban csak kéziratban van meg a British Muscumb&n és a 
Bodleianábm. 

Khoszrev mindig hajlott a miszticzizmus felé. Öregebb ko-
rában egészen úr rá let t felette a misztikus vallásos rajongás. 
Munkáiból kitörölt mindent , a mi földi halandót istenítve di-
csért. Uralkodókat magasztaló verseit félredobta, csak a leg-
főbb lényt imádva dicsőítő sorait hagyta meg a magok eredeti 
alakjában. Eendkivül hitbuzgó szufivá lett a Nizúm rtd-Din ta-
nítványa. Ez utóbbinak a halála olyan megrázó hatással volt 
reá, hogy alig hat hónappal élte tú l vallásos mintaképét és a 
csodált, szeretett mes ter t mihamar követte a sírba. 

Útban Bengália felé Ghajász ud Din t áborában érte őt 
utói a szomorú hír. Khoszrev azonnal sietett vissza Delhibe, 
gyászt öltött, szétosztotta vagyonát a szegények között és halá-
láig el nem mozdult a szent sejkh sírja közeléből. 

Khoszrev szintén ott van eltemetve szeretett mestere mel-
lett, s ez a két sír valóságos búcsújáró hely lett, a bol egész 
éven át mindenféle vallású ember megfordul.*) 

*) His tomb is close to that of his spiritual leader and hundreds 
of Musulmans and men of other creeds daily visit it. 

Journal of the Moslem Institute (Kalkutta 1906) 90 1. 
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Sírkövén a következő felirat olvasható «Mir Khoszrev a 
beszéd királya s a jelesség, tökéletesség tengere. P rózá j a üdítőbb 
a tiszta víznél, költészete tisztább a kristályvíznél. Az utolérhe-
tetlen szépen éneklő fülemile. A pára t lanul édeshangú papagály. 
Midőn halálának idejét akarom megtudni , a képzelet térdére 
ha j tom le fejemet.»*) Az első chronogramm 'Adírn ul miszl, a 
másik Tuti-ji sekker makál. 725 azaz időszámításunk szerint 
1325. 

Mint a regényes éposz mívelője Khoszrev m i n d j á r t Kizárni 
és Dsámi után következik a perzsa irodalomban. Egész sor 
regényes éposz, mesznevi van a tollából. Khoszrev eposzai tár-
gyát n e m kizárólag a legendás mul t regeköréből veszi, hanem 
az ő idejében játszódó történelmi eseményeket is ír le. Sok épo-
sza úgy hat, mint egy modern verses regény, így például: 
Duvalráni és Khidr khán története. 

Kizárni ötösének mintá jára E m i r Khoszrev is í r t egy ötös 
költemény-sorozatot, khamszeht. Az ötös első darabja a Makh-
zan ul Eszrár min tá já ra írt Mallu' ul Envár (A Csillagok fel-
kelte), egy misztikus mesznevi, húsz énekre osztva. A második 
regényes éposz Khoszrev és Sírin. A harmadik Le j l a és Meds-
nűn számtalanszor feldolgozott tör ténete. A negyedik Nagy Sán-
dor történetéből veszi tárgyát és ez az egyik jobb feldolgozása 
ennek a keletiek előtt oly kedves mondának . Aineh-i Iszkenderi 
(Nagy Sándor tükre) czímmel. 

Az ötödik a Hest hihist (A nyolcz paradicsom), mely Beh-
rárnn&k egy heti ka landja i t énekli meg. Nem a legendából, 
hanem kora történetéből veszi tárgyát a Kerán usz Sza'dein (A két 

*) Mir Kkuszrev khuszrev-i mulk-i szűkben 
An muhit-i fadl ve derjá-ji kemál 
Neszr-i ú dil kh'ászter ez má' i mu'ln 
Nezm-i ű szefiter ez äb-i zulál 
Bulbul-i desztán szerá-ji bikarin 
Tuti-ji sekker makál-i bimiszál 
Ez peyi tarlkb- száll fevt-i ű 
Csűn niliádem szer be zanű-ji khejál 
Sud 'adim ul miszl jek tarikh-i ű 
Diger sud tutiji sekker mákul. 

Journal of the Moslem Institute (Kalkutta 1906) 90. 1. 
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szerencsés csillag együtt állása). Ez egy történelmi tárgyú költe-
mény, a melynek hősei Nászirud-Din és Mu'izz ud-Din. Maga 
a történet csaknem belefullad a sok allegóriába, s értéke csakis 
irálya szépségeiben rejlik. A költemény érdekes, a mennyiben 
jellemző példája a korában kedvelt í rmodornak. 

Mint insa-író Khoszrev Raszá il ul'idsaz czímű, a levél-
stílusról szóló művével remekelt, mely a legtöbbet t anulmányo-
zott e nemű művek egyike. Az Insá-i Emir Khoszrevi levelek-
ben foglalva szól sok mindenféléről, szufizmusról, perzsa és h indu 
zenéről. Prózában ír t elbeszélése, a Gsehár dervis h indusztáni ra 
lefordítva Bág 0 Bahár czímmel a hindusztáni irodalom leg-
ismertebb terméke lett. 

Nagy érdeme Emir Khoszrevnek, hogy megírta az akkori-
ban még alig használt, úgyszólván gyermekkorát élő hindusz-
táni nyelvnek első nyelvtanát, a kezdő sorairól Khálik bárinak 
nevezett versbe szedett nyelvkönyvet, melyet még most is hasz-
nálnak a hindusztáni iskolákban.*) 

A perzsa nyelven írt nyelvtan, ha ugyan megérdemli ezt 
a nevet, versbe foglalva adja elő a h indu nyelvanyagot. Pél-
dául : «Az éjnek fia (arabul) az égnek a holdja. A hold az éjnek 
a fia (hindu nyelven) ez az arab kifejezés értelme. 

A lail a. m. a sötét éjszaka arab nyelven. Tudd meg jól, 
sötét éj ez hinduul.**) 

Minden rendszer nélkül magyarázza az arab és h indu sza-
vakat. Rendkívül gyerekes egy szókönyv. 

Például : Ha kérdezik tőled, mi a himár — szamár az. 
Hinduul gadhá az a teherhordó állat. A nyúl annyi m i n t 

*) Cet ouvrage a une grandé celébrité, et il y en a plusieurs édi-
tions, de Mirat, de Cawnpur, d'Agra, de Lahore. II est usité dans lea 
écoles. 

Garcin de Tassy, Histoire de la littérature hindouie et Hindoustanie. 
II. kiad. (Páris 1870) II. 208. 1. 

**) Heszt ibn-ul lejl máh-i ászmán 
Csand betá rát ká tázi zubán 
Lejl seb dldsúr der tázi zubán 
Rát ándhjári tú nlkűter midán. 

Khalk Barl (Bombay 1318) 6. 1. 
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kharhá, a gazella meg hinduul hiran. A gyűrű únguthi, a dísz 
meg ábharan.1) 

Szépen kifejezi egyik négysorosában az istenség minden-
ha tó ha ta lmát : «Az egy teremtő, a ki ezt az öreg korongot csi-
ná l ta . Se szó, se ész nem éri fel az ő tulajdonságai t . Ő egy 
parancsszavával létrehozta a világot. Ki az, a ki az ő végzetének 
oda mondhatná, bogy ne tedd!»2) 

Elég köznapias hasonlattal, a tű segélyével kivájt tövishez 
hasonl í t ja a szerelmet. «Mondják, hogyha sokra megy is az inte-
lem, hogyne vehetné az ki a szerelmesek szívéből a szerelmet? 
H a száz ügygyel-bajjal kipiszkálja is a tű a lábból a tövist, mi 
módon húzná az ki a lándzsabegyet az ember belsejéből» (szó-
sze r i n t : májából ? 3) 

Nagyon is Inti szellemben mindenről lemond, csak a szép 
f iúkról nem. «Ha bűnbe esik a szív, mondd, legyen az úgy. 
H a tévútra megy az ész, mondd, hadd men jen . Nem megy ki 
a szívből a fiúk bája inak képzelete. Ha a könyv elfeketül (azt 
a könyvet érti, a melybe az ember jó és rossz cselekedeteit be-
í r ják) , mondd csak, hadd feketül jön el»).4) 

') Hím ár eger turá purszend csíszt khereszt 
Behind! buved gadká kih bár bereszt 
Khergűs kharhá básed ahű buved hiran 
Angusteri áuguthi piráyeh ábharan. 

Khálik bárt (Bombay 1318) 6. 1. 
s) Szán'i áhdi kill száklit eserkh-i kolien 

Nl'akl reszed begűneh-i vaszfes neh szukhen 
Ú kh'od zi jek ámr kun dsihán pejdá kerd 
Än kiszt kih der kazás gűjed kih mekun. 

Kulliját-i énaszir devávin-i Khoszrev (Lueknow 1871) 460. 1. 
3) Gűjend neszihet ár esih efzűn äred 

Tsk ez dil-i cusák birün csűn äred 
Szűzen kih beszed helleh kesed kliár zi pái 
Pejgán zi dsiger csigűneh birún äred. 

U. o. 462. 1. 
*) Ger dil begunáh miseved gű miaev 

Ver'akl zi ráh miseved gű miser 
Ez dil nereved khejál-i khat-i piszerán 
Ger námeh szijáh seved gű mísev. 

Kulliját 465. 1. 
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A híres szufi szent embert, Nizám ed-Dínt így magasz ta l ja : 
«Mikor üdvözlet jön hozzám Nizám sejkhtől, jó tet tekben jól 
megy akkor az én eletem. ReményByel kényem-kedvem szerint 
élek, mert akkor minden dolgom rendben van nékem» (szójáték: 
a sejkh nevének arab jelentósével).1) 

Csupa vallásos hasonlatból építi fel a következő négy-
sorosát : «Mikor a te szemed szemöldökéből mutatott nekem 
mihrábot, attól a kibleh-töl rombadőlt az én hitem épülete. 
Kötelessegóvé vannak téve az én szemem bogarának, hogy a te 
ajtód porával végezze az ima-mosakodást (temim), jóllehet vízbe 
van az (t. i. a szem) merülve».2) 

Nem épen költői hasonlat tal emberevőnek nevezi kegyetlen 
ideálját. «Mivel te olyan vagy, mint az emberevő, azt mondod 
te nekem, hogy én szerelmes, betegszívű, szenvedő és beteg 
vagyok. Ha óhajtásom, hogy téged meglássalak, nem tel jesül , 
kevésbé múlik, hogy e kívánság miat t meg nem halok».8) 

Szerelmi búbánatában olyan neki a bor, mint az olaj a 
tűzre. «A jó barátot muta tó csapláros ellenségem volt nekem 
az éjtszaka. Részeg voltam, és az az ezüsttestű bálványszóp-
ség volt a szívemben. Minden cseppje a bornak az én lelkem 
vére volt. Azt mondanád, olaj volt az én szívem tüzére.»4) 

1) Ez sejkh Nizám csűn szelám eszt merá 
B4 liuszni 'emel 'eis mudám eszt merá 
Umid pesz murád u káineszt merá 
Zirá hem«h kár bánizám eszt merá. 

Kulliját 466. 1. 
s) Tá csesm-i tü neműd zi ábrú miliráb 

Zán kibleh biná-ji din-i men gest kharáb 
Ber khák-i der-i tű merdum-i csesm-i merá 
Ferz eszt temim árcsib ghark eszt der äb. 

Kulliját 466. L 
s) Zin pis men ve gűi csúntú merdum kh'árí 

'Iskl u dili u derdi u blmári 
Ger ez tű nejábem behevesz didári 
Kom záokih der ín bevesz bimirem bári. 

U. o. 465. 1. 
4) Seb száki dűsztrű merá dusmen búd 

Men meszt u bedil an szímin ten bűd 
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Tanítóját, lelki vezetőjét, Nizám-ed-Dint sok helyen ma-
gasztal ja . «Mi nekünk Nizám-ed-Din lett az igazi sejkhünk. 0 a 
felső világnak az isteni kincsadója. Minden tanítványa, a ki 
az ő nyomdokába lép, sa ru ja hajójával átkel a kilencz ten-
geren» (a kilencz eget érti a tengereken).1) 

A csalogánynak hezár dásztán (ezer regéjű) nevét hasz-
ná l j a fel szójátékul a következőben: «Annak, kit gazdagít a 
szerelem, ezerszeresen növekszik az értéke. Nem látod-e, hogy 
a szerelem i t tas fülemile. Csak egy madár , mégis ezernek 
hívják».2) 

A magasztaló költészetet, mely tudvalevőleg annyira dívik 
keleten, így ócsaro l ja : «A dicsőítés mondásától meghal a költő 
szíve, legyen bár friss és ékesen szóló a verse. Hisz a lehe-
let eloltja a lámpát , még ha a Messiásé is» 8) (Jézusnak halotta-
kat feltámasztó, éltető lehelete példabeszédszerű a moszlimok 
körében). 

Panaszkodik, hogy nincs már ékesszóló költő. «Nem lehet 
senkit találni ebben a korban, ha az ékesszólásról van szó. 

Her bádeh kih bűd khűn-i dsán-i men bűd. 
Güi kih ber ätes dilem roughen bűd. 

U. o. 464. 1. 
*) Sejkh behakk Nizäm-i Din sud márá 

Gendsver-i khodászt cálem-i hálára 
Száhib-i kademiszt her mnrides kih kuned 
Ber kestl kefes "ebreh nuh derjárá. 

U. o. 462. 1. 
») Keszí kiz 'isk daűlet mend gerded 

Bifezájed hezárán 'itibáres 
Neh bini ger be'isk bulbul-i meszt 
Jeki murgh eszt ve míkh'áni hezáres. 

U. o. 460. 1 
3) Ez guften-i madh dil bimired 

S'ir ärcsih ter u faszili básed 
Gerded zi nefesz csirágh murdeli 
Ger kh'od nefesz-i Meszili básed. 

Kulliját 458. 1. 
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Mindenki, aki azt állítja, hogy nem mondok igazat, helyesen 
mondom ón azt, hogy hazudik».1) 

A rideg közönyöseknél érző szívet találni lehetet len. 
«A hidegeknél sohse keresd te az élő szív nyomát, se a go-
nosz zsarnok kedélyében a j ó természetet. Hisz nem lehet valamit 
meggyújtani a lángoló tu l ipán tüzénél, nem lehet j ó illatot 
találni a mécs rózsapiros lángjában».1) 

A gazdagnak adott adomány nem adakozás, mondja Khosz-
rev egy igazán indiai szellemű költeményében.3) «Azt hívják ada-
kozó embernek, a ki a szegénynek ád olykor-olykor. Mindenkit , 
a ki a gazdagnak ád pénzt, nevesd te ki, még ha olyan is, mint 
Hátim Taü (az adakozásáról híres arab törzsfőnök). 

Ha a tengerbe hul la t ja cseppjeit az esőfelhő, kell, hogy ki-
nevesse azt a villám (a villám a hinduk szerint, ragyogásával 
mint a mosoly deríti fel a felleg borús arczát, innen a kép).4) 

Saját versét kiki szépnek tartja, azér t az ellenség kriti-
kájából kell tanulnia a nagyratörő költőnek. «Ne bolondítson el 
téged, Khoszrev, a saját költeményed, mer t van elől-hátul elég 
versfaragó. Az ellenség szemével nézd a mondásod (t. i. köl-

l) Kesz derin rűzgár neteván jáft 
Ger szukhen báfurugh mi gújed 
Her kih güjed rászt nemígújem. 
Rászt gűjem durúgh mi güjed. 

ü. o. 458. 1. 
fi 7Á efszurdegán medsű ágzr-i zindegi dil 

Ni ez mizáds-i zálim szűzendeh khúí kh'os 
Neh su'leh ber ätes-i láleh teván efrúkht 
Ni ez gul-i csirágh teván jáft bűi kh'os. 

Kuüiját 458. 1. 
3) V. ö. Daridrán bhara Kaunteya má prayacches'vare dhanam 

Vyádhitasyausadham pathyam nlrujastu kimausadhaih 
Hitopadesa ed. Schlegel (Bonn 1829) Lib. I. Rab. II. 13. sz. 11. 1. 
4) Merd bakhsendeh keszirá güjend 

Kih bedervis dihed pej der pej 
Her kih báklised betevánger diremí 
Khendeh kun geresih búd Hátim Tej 
Abr eger ber szer-i derjá báred 
Sájed ár berk bikhended ber vej. 

Kuüiját 459. 1. 
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teményed), ha azt akarod, hogy hibátlan legyen a versed. Min-
denkinek tetszik a saját szerzeménye, s ha valaki jó barát, m i n -
dent még szebbnek ítél, mint te».1) 

Az emberséget így magasz ta l j a : «Nem ember az, a kiben 
nincsen emberség. Az olajfát, melynek nincs jó szaga, égesd te 
el tűzifa módra. Nem vagy te ember, ha rossz van a természe-
tedben, ördög vagy te, a ki emberi testet öltöttél magadra. J a j , 
micsoda vakság az, hogy a szent törvény országútján százezer 
kalauz daczára tévúton j á r s z ! Ugy folyik el az életed, min t a 
víz, és te mégis földi kastélyod építője vagy. Ha van forrás-
víz. mit használod te imamosakodásra a homokot? Szégyen 
az, ha te anyagi előnyökért a szamarakat szolgálod, mikor te 
emberfia és Isten szolgája vagy. Ha rosszat cselekszel, ne bánt-
son az, hogy rossznak neveznek, miután tenmagad mondod 
ki azt tetteddel magadról. Ne kösd a szívedet a szélnek ki te t t 
kerthez, te a rózsaágon éneklő csalogány. Ma ne patkold 
meg te rosszul a paripádat , mert holnap, mikor te a föld 
alatt leszel, minden patkó keresztül gázol ra j tad . (Kissé ke-
resett hasonlat a földi életbeli cselekedetek túlvilági je lentő-
ségéről). 

Te miattad, oh szívem, nem imádkozik Khoszrev. Olyan 
vagy te, m in t a kútba vagy inkább a borosedénybe esett holt-
test» (sic).2) 

b Mesev Khoszrev bes'ir-i kh'od gharreh 
Kill gűjendeh beszi beszt ez pesz u pis 
Csű guft-i kh'lsrá bi'seb kh'áhi 
Becsosm-i dusmenán bin gufteli-i kh'is 
Hemeh kesz guft-i kh'od khüb dáned 
Veger járeszt hem tehszin kuned bis. 

Kulliját 458. 1. 
b Námerduin eszt kih derű niszt merdumi 

fUdi kih bűs niszt biszűzeszi liizűmi 
Merdum neli-i csű naks-i bed ender nibád-i tűszt 
Divi kih dsái kerdeli der endám-i ädemi 
Veh kin csih kúriszt kih der sähreh-i ser'i 
Bá szed hezär reliber binendeli rebgumi 
'Umret reváu csű äb tú mi'mär-i kaszr-i khák 
Tá äb-i csesmeb heszt csirä der temimi 
Sermi kih behr-i mái sevi bendeh-i kherán 
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Egyik versében panaszkodik, hogy a tudósok szerencsét-
lenek és hogy a tudatlanoknak áll a világ. «Mi dolog az, 
Khoszrev, hogy a világon a tudósok alacsonyabb sorsúak a hit-
vány alávaló tudat lanoknál? Nézd te ezt a találó megjegyzést , 
és nyugtasson az meg, hogy a vízcseppnek is csak négy a 
betűje, meg a tengernek is» (szójáték: a vízcsepp ktrh és a ten-
ger drjá írott alakjával).1) 

Az első ember, Adám lelke nem akar t Khoszrev szerint 
testet ölteni, félve a földi nyomorúságtól. «Azon a napon, mikor 
Ádám tiszta lelkét felhívták, hogy menjen a testbe, féltében nem 
ment az be abba. Dávid énekének hangján zengték akkor az 
angyalok: «A testbe, a testbe jöjj, jöjj be a testbe, a testbe».2) 

Ha imádot t j a tudná, milyen búbánat terhe nehezedik a 
költő lelkére, megkönyörülne rajta.» Egy liegynyi búbánat van 
a keblemen. H a tudná azt a kedvesem, bizonyára nem helye-
selné azt a nagy terhet az én szívemen.»8) 

«Örök boldogság részese az, a kinek hű a szeretője. 
Kinek van hű, gyöngéd szeretője, az örökké tartó boldogság 
birtokosa az, s a múlandóságtól ment neki az élete. Talán szép 

Csűn bendeh-i kliudái ve ferzend-i fiderni 
Csűn bed kuni bedi kih bigűjend ezán merends 
Ez berg zir bád ken dil menili bebágh 
Ej bnlbul kih ber szer-i gul der terennűmi 
Ez tűszt bi nemázi Khoszrev dilá kih tű 
Murdári uftádeh becseh belkih der khumi. 

Kulliját 4-20. 1. 
1) Khoszrev csih hálet eszt kih der dahr 'alimán 

Ez dsáhilán dún deni ház peszterend 
ín nuktehrá bibin ve bá inszáf kli'os berái 
Kiz csár herf katreh u derjá beráberend. 

Dawlatshah, The Tadhkiratu-sh shu'ard ed. K. Browne Lejda 
1901) 247. 1. 

9 Än rűz kih ruh-i pák-i Adem bebeden 
Guftend derá nemi sud ez térsz beten 
Khá'ndend meláíkán belehm-i Daűd 
Der ten der ten der ä der ä der ten der ten. 

Kulliját 138. I. 
3! Der színeh dárem kuh-i gham dáned eger jár inkadar 

Säjed kih nepeszended diles her khátirem bár inkadar 
Kulliját 266. 1. 
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kedvesem ajka körül lengett a reggeli szellő, hogy ma olyan 
i l latos? Saját szépségén, fiatalságán örvendve nevet a rózsa. 
Mit tudja az, hogy min kesereg a csalogány.»1) 

Tavaszhoz hasonlí t ja imádott já t . «Újra kizöldült minden , de 
nem jöt t el a barátnőm. Megújult a kert, de nem jöt t el az a 
tavasz. Olyan lett a sírástól a szemem, m i n t a patak, de azért 
nem jött el a folyócska pa r t j á r a az én cziprusom. El jö t t a ki-
kelet, de az ón borozó ozimborám nem jöt t el megnézni a 
tavaszt. I t t van már a ker tben a rózsa, de milyen kár, hogy az 
az ismerős jó barát nem érkezett meg. I lyen üdítő szélre és esőző 
könnyekre sem hajtot t rügyet reménységem ága. Elmúlt m á r az 
élet, de attól a rossz természetű utazótól még csak üdvözlet sem 
jöt t hozzám.»2) 

Panaszkodik, hogy esős az idő és távol van a kedvese. 
«Esik az eső, és eltávozik tőlem a kedvesem. Ilyen időben hogyan 
szakítsam ón el szívemet a szeretőmtől?»8) 

Siralmas állapotán keseregni nagyon tud. «Ne legyen 

9 Keszikih jár vefádár mihribán dáred 
Sze'adet-i ábed ve'umr dsavidán dáred 
Meger kih gird-i leb-i än szenem gest eszt 
Kih bád szubhdem imrűz bűji dsán dáred 
Gul ez dseváni huszni-i kh'od eszt khendeh zenán 
Csih agáh eszt kih bulbul csira efghán dáred. 

U. o. 232. 1. 
s) Szebzhá neű demid ve jár nejámed 

Tázeli. sud bágh van behár nejámed 
Csesm-i men dsojbár gest zi girjeh 
Szerv-i men szűji dsojbár nejámed 
Neű behár ämed vän herif-i serábem 
Betamásáji neű behár nejámed 
Ämed än gul kih bá ű reft bebusztán 
Veh kih än ásnái jár nejámed 
Bá csenin bád-i szerd u esk csű bárán 
Sákh-i umid-i dil bebár nejámed 
'Umr biguzest vez än muszáfir bed khű 
Jek szelámi bejádgár nejámed. 

Kulliját 220. 1. 
9 Äbr mi báred ve men misevem ez jár dsudá 

Csűn kunem dil becsenin rűz zi dildár dsudá. 
Kulliját 37. 1. 
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senkinek ilyen napja , mert biz rossz az én napom. Ne égjen 
senki így, mint a hogy én égek. Nem tudok panaszkodni. Nines 
helyén a szívem, bogy a tűrést megtanul jam. Sok éj et átvir-
rasztottam, de nem volt az a szerencsém, hogy arczod látásá-
val egy napon megvirradjon nekem.» *) 

Mitsem ér a sokszor megszegett fogadalom. «Ezntán olyan 
nincs, hogy ón az aszkétaságot áruba bocsássam. Adj ide egy 
poharat, csapláros, hadd ürítsem ki előtted! Minthogy nem ér egy 
árpaszemet az én igazhivőségem, hogy adjam en el ezt a száz 
helyen megtört bűnbána tomat? 

Sokat kértem én a korcsmáros közbenjárását, míg kinyi-
tották előttem tegnap a csapszék a j ta já t . Most, hogy a korcsma 
aj ta jának a porába ha j to t tam le a fejemet, mit rettegjek én a 
rendőrfőnök fenyítő kezétől? Szívem és eszem miat t gyötrött 
engem a gond és az aggódás. Istennek legyen hála, hogy se 
szívem, se eszem nincs már nékem. Elmúlt már az idő, mikor 
az imaszőnyeg nyomta a vállamat; most a csapiárosfiúk játszó 
helye az.»2) 

A mulandóság gyakori thómája Khoszrevnek. «Azok a jó 
barátok, kik voltak, nem tudom, hová lettek. Oh Uram, micsoda 

') Kesz bedín rúz mebádá kih men bedrűzem 
Kesz bedin gúnek meszűzád kih men miszűzern 
In nemándeszt kih tá náleh-i 'iszmet kh'ánem 
Dil neh ber dsászt kih takhteh-i szabr Sműzem 
Seb beszi reft be bidári van bakht nebúd 
Kih demed szubh-i murádi zi rukhet jek rűzem. 

Kulliját 337. 1. 
a) Zin pesz szer-i S,n niszt kih men zuhd firűsem 

Száki kedeli-i dih kih berújitű binűsem 
Dsáji kih nírzed bedsevi din durusztem 
ín teűbeh szed dsá sikeszteh csih firűsem. 
Besz pir-i kkerábát kih burdem besifá'et 
Tá báz gusádend der-i mejkedeh dúsem. 
Eknűn kih szerem sud beder-i mejkedeh párnál 
Csűn bim dihed mulitaszib ez mális-i gúsem. 
Bűdeszt zi hús u dilem endiseh-i timár 
Elminnet liláh kih neh dil mánd neh hűsem. 
Reft änkih musella beketf dástem eknűn 
Bázieseli geli mughbecsegán sud szer u dúsem. 

Kulliját 331. 1. 
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nap is volt az, mikor tőlünk elváltak? H a eljő a tavasz és kérdi, 
hogy hol vannak a jó ezimborák! Mondd, oh szellő, bogy min-
den rózsa fűvé lett. 

Ob te rózsa, mely a földből nőttél ki, mondd csak : hogy 
vannak azok az arczok, melyeket az enyészet földje fed ? 
Nézd, mind porrá lettek azok az előkelők, kik a nép koronái 
voltak. 

Fényes, ragyogó napok voltak ós a föld alá mentek. Azok 
a parányok mind szétoszlottak a levegőben. Gyermekbolondító 
játékszer ez a világ portékája . Balgák azok az emberek, kiket 
ez lebilincsel. Menekülj el te innen, Khoszrev, mer t eltávozott 
már a bűseg a világból. Olyan csalfa, hű t len lett a világ népe, 
mint maga lett a világ.»*) 

Nyugodt és elégedett volt a költő, míg nem lett szerel-
mes. «Egy időben szabad volt a szívem. Bensőm gondtalan, lel-
kem víg volt. Sót h in te t t rá egy kaezér szépség ós ú j r a fel-
szakította régi sebeimet. Milyen jó volt, mikor a j ó ra törekvő 
elme ettől a bajtól m e n t vol t ! 

Emlékezel-e, te szép alak, hogy valamikor az idegenekről 
is megemlékeztél? I smét eljött az éj és elkábított, mert kedvesem 
haj für t je inek jó illatát hozta el hozzám a szél. Sohasem mond-
tam én el panaszomat a nélkül, hogy szinte meg ne haltam 
volna. Mert esdeklésemhez szegődött mindig út i társul a lelkem. 

*) Járán kih büdeh end nedänem kudsá ßudend 
Ja rebb csih rűz búd kih ez mä dsudá sudend 
Ger neú behár äjed ve purszed zi dűszíán 
Gü ej szebä kih än hemeh gul giyá sudend 
Ej gul csű ämedl zi zomin gű csigüneh end 
An rűjihá kih der toh-i gerd-i fená sudend 
Än szerverán kih táds-i szer-i khalk büdeh end 
Eknűn nizáreh kun kih hemeh kliák-i má sudend 
Kliúrsld bűdeh end hih reften zir khák 
An zerrehä her hemeh ender hevá sudend 
Bázlcseh Iszt till ferib in matác-i dahr 
Bi'akl merdumán kih bedin mubtelá sudend 
Khoszrev gurlz kun kih vefá reft zindsihán 
Zehl-i dsihán kih hemcsű dsihán bivefá sudend. 

Kulliját 160—1. 1. 
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Igazságtalanságot tűrsz te el te, óh Khoszrev, a szeretődtől, mert 
a szerelmesek osztályrésze az igazságtalanság.»1) 

Egyik versében így fohászkodik I s tenhez : «Oh te minden 
ügyefogyott menedéke I A te kegyelmed mindenki számára az 
engedelemkérés szava. Az utasok saruinak helye a te ajtód (az 
Istenhez vezető út u tasai t érti). Minden fövegnek a te előtted 
érzett szégyen az ékessége (sic). Elég egy csepp a te irgalmas-
ságod felhőjéből, hogy azzal lemossa valaki a könyvébe beírt 
bűnlajstromot. 

Azon az úton vígy te engem, a melyen hozzád eljuthas-
sak. Oh te, kihez vezet minden ú t ! Minden képzeletet meg-
halad a mi vétkeinknek a száma. De a te bocsánatod is na-
gyobb minden bűnnél . Te hozzád fordul Khoszrev. Te vagy az 
en menédókem és az egész világ menedéke.»2) 

*) Merá vekti dil azád búdeszt 
Derűnom bigham u dsánem sád bűdeszt 
Nemek zed sokhi ender dsán u neű kerd 
Dsoráhet ká kih der bunjád bűdeszt 
Csih kh'os bűdeszt 'aki meszlehet dsűi 
Kih csendin zin belá azád bűdeszt 
Nigárá hics gáhi jád dári 
Kih oz bigánegán et jád bűdeszt 
Seb ämed báz u burd ez dsűi kh'isem 
Kih bűi zulf-i tű bá bád bűdeszt 
Beferjádet nekh'ándem demive murdem 
Kih dsánem heinreh-i ferjád bűdeszt 
Dsefá kos Khoszrev ez dűszt peiveszt 
Neszib-i 'ásikán bidád bűd eszt. 

Kuüiját 101. 1. 
2) Ej bedormándegl ponáh-i hemeh 

Kerm-i tűszt 'uzr kh'áh-i hemeh 
Bend-i na'lin rehreván deret 
Sermet tikmek-i kuláh-i hemeh 
Zi rekl ber merá kih der tű reszeni 
Ej beszúji der-i tű ráh-i hemeh 
Guneli-i má hemeh fezűn ez kijász 
'Afvet efzűnter ez gunáh-i hemeh 
Khoszrev ez tű penáhi dsujed 
Ej penáh-i men ve penáh-i hemeh. 

Kulliját 34. 1. 
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A kedvese felől lengő szél nagy szerepet játszik Khoszrev-
nél. «Éjjel, hogy a kedvesem tája felől jött a szél, megittasod-
tam, mer t elhozta kedvesem illatát . Megeredtek a könnyeim 
es lábukat összeverve imádottam utczájára rohan tak (sic). Van 
sírásom, és az a más ik sírás ö tőle való, mert a folyamba öm-
lött a romlott, nem j ó víz (fájdalom által kicsikart könnyeit 
nevezi igy). Megemlékezem róla és búsulok. Mindennek ő az 
oka.»') 

így vigasztalja magát , hogy minden tudománya, tehetsége 
daczára nem tud semmire menni, érvényesülni a vi lágon: «Ha 
van tudásod, ne szomorkodjál , hogy csak öszvéren lovagolsz. Nézd, 
Jézus szamáron ült, a szamarak alat t meg a tüzes paripáké. 
Nem marad rejtve, a mi jó, rossz van az emberben, mint a 
királyok zsebében a mósusz és a kristályüvegben a bor. Ha azt 
akarod, hogy nyugodt lehess, jobb a megnyugvás, mint a küz-
dés. H a meg akarod fékezni az elefántot, minél távolabbról 
tudod azt megtenni, a n n á l jobb.»®) 

Valószínűleg csak az akkori irodalmi Ízlésnek hódolva 
magasztal ja fiú-kedvesének bájait. «Egész életemben én tehozzád 
fogható szépséget, oh fiú, nem lá t tam. Beszéded elragadja szí-
vemet, kecses járásod véremet felhevíti (szószerint: vérem ontja). 
Zavarban vagyok, hogy te milyen is vagy. Arany föveg födi a 
fejedet, derekadig é rnek hajfürteid. A mint jársz-kelsz, puha 

') Seb kih bádem zi szűji jár ämed 
Meszt gestern kih bűji jár ämed 
Ab csesm devid ez szer-i hál 
Páyi kűbán bekűji jár ämed 
Girjeh kh'od heszt ve girje diger ez űszt 
Káb nákh'os bedsojbár ämed 
Mikunem jád u míkhurem heszret 
Hercsih khűrderu zi khűji jár ämed. 

Kullijät 224. 1. 
fi Ger huner dári merends ár berniseszti ber szutűr 

Zir 'Isza kher niger zir kherán jekrán bűr 
Nik u bed der ädemi pinháu nemimáned csendáukih 
Náfeh der dsíb-i mulűk ve bádeh der dsám-i belűr 
Nefeszrá ger rám kh'áhi szákines bihter zi dsehd < 
Pilrá ger beszt kh'áhi csáreh uikuter zi dűr. 

Kullijät 269. 1. 
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harmatos hajfür te id elbájolják szívemet. Megölsz, ba elragadod 
szívemet, meghalok, ha azt messze eldobod. Mert te vagy az 
ón lelkem, te vagy az én életem, oli fiú. Mert nem nélkülöz-
hetem szép arczod s bájoló illatod. Kutya módra a te utczá-
dat taposom, ha n e m hívsz is magadhoz, oh fiú. Ne öld meg 
a fá jó lelkűt, ne öld meg azt, kinek elraboltad a lelkét. Ne 
öld meg a szegeny if jút , végtére te is i f jú vagy, oh fiú. Miat-
tad földönfutó lett a szerencsétlen Khoszrev. Igen barátságtalan 
vagy te hozzá, oh fiú.»*) 

Szereti a hasonlatok egymásra halmozását, például a 
következő versében: «Eljött má r a íózsa, de semmi híre a ked-
vesemnek (szószerint: nem érkezett meg a reggeli szellője). Nincs 
még itt az egyesülés kertjének barátságfüve. Most van az én 
életem levélhullásának ideje, de azért még nem lengedez annak 
a szépség kora tavaszának a szellője. El tör jük mi az elválás 
sivatagának forró szelét, ha nem áraszt hűségillatot az a virág. 
Hogy éljek én, ba nincs olyan éjiel, hogy a baj egész kara-
vánja ne jönne hozzám attól a kaczér szépségtől! 

Az édes álmot élvező szultánnak mi tudomása arról, hogy 
hogy van a nép, ha nem jön fülébe a koldús ja j szava? Van 
sok pénz s kívánandó dolog a túlvilági titkos kincstárban, 
de a mi imádságunknak nincsen foganatja. Örökéletű legyen 
az én szivemben a te szerelmi bánatod. Csupa gyógyszer az, 
bár nincsen neki i t t az írja. Arra törekszem én, hogy ajtód 

*) Dsáji nedánem incsenin tá zindegáni ej piszer. 
Kiz khűbrűján-i dsihán bákesz nemáni ej piszer 
Dil mibered guftár-i tű khűn mikened reftár-i tű 
Hejránem ender kár-i tű tá ber csih száni ej piszer 
Zerrín kuleh báláji szer ds'adi firűter ez kemer 
Reh mirevi vez ds'ad-i ter dil mifisáni ej piszer 
Kusti eger dil ber keni murdem eger dűr efgeni 
Zirá kill hem dsán-i meni hem zindegáni ej piszer 
Csűn niszt szabr ez rűji tű her szá'eti ber bűji tű 
Csűn szeg devem der kűji tű ger tű nekh'áni ej piszer 
Azurdeh dsánírá mekus bídsán u mánirá mekus 
Miszkín dsevánirá mekus äkhir dseváni ej piszer 
Khoszrev derin bicsáregl dáred szer-i aváregi 
Der kär-i ű jekbáregi námihrbáni ej piszer. 

Kuüiját 265. 1. 
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küszöbére haj tsam le a fejemet. De mitévő legyek, törekedés-
sel mitsem ér el az ember! Ne keseregj, oh Khoszrev, ha te 
nem vagy méltó a vele egyesülésre, hisz a t rónra sem érdemes 
minden hitvány ember.»1) 

A szerelem veleszületett tu la jdonsága Khoszrev-nek. «El-
múlt az elet, de nem hagyott el a szerelem. Nem mondott le 
a fiatalok iránt érzett szenvedélyes vonzalomról a szívem. Lel-
kem derekán van még az öv (a keresztények jellemző ruha-
darabját , az övet érti), hogyne t isztelném a szép bálványokat! 
Az en csillagzatomtól van ez a tulajdonságom. Mióta a szere-
lem korcsmájában beszennyeződött a r u h á m szegélye, nem tet-
tem én egy lépest sem előre a szerelem piaezán. Az egyesülésre 
vágyás szenvedélyének tüze elhamvasztot ta lelkemet és teste-
met. Most látom be, hogy éretlen volt minden vágyakozásom. 
Ha én megölésre érdemes vagyok, azzal a karddal kíméletlenül 
végezz ki engem. A szívétől megfosztott Khoszrev aj tód porává 
lett, egy szóval sem kérdezted, hol van az az én szenvedélyes 
szeretőm.»2) 

4) Gul ämed. vez dűszt szebáji nemíreszed 
Ez bágh-i vaszl mihi- gijái nemíreszed 
Hengám-i berg íiz-i hejátem sud ve henűz 
Zän neű behár-i liuszn szebáji nemireszed 
Má beszámüm-i bádijeb-i hidsr hem kh'osim 
Ger zán sigűfeb bft-ji vefá nemireszed 
Men csün zijem kih liics sebi niszt káin teret 
Zán ghamzeli karván-i belá nemireszed 
Szultán bekh'áb-i náz csih ägah zi khalk csún 
Der gűs-i ű fighán-i gedá nemireszed 
Der gends-i ghaib nakd-i temenná beszi eszt lik 
Mára beeserkh deszt-i du'áji nemíreszed 
Derd-i turá héját ábed bád der dilem 
Kán bem dévászt gercsih devái nemíreszed 
Kűsem kih szer nihem bederet csűn kunem 
Merdum zi dselid-i kh'is bedsái nemireszed 
Ger Kboszrevá bevaszl szezá niszti merends 
Mulk-i szerán beh bl szer u pár nemireszed. 

Kulliját ,234—5. 1. 

b 'ümr bireft ve nereft cisk zi szeűdáji men 
Terk-i dsevárián neguft in dil sejdáji men 
Reszteh bedsánem kemer ve pís bután csűn kunem 
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Az életörömök költőjének, Háfizaak modorában gúnyolja 
az alakoskodó aszkétaságot színlelőt. «Ha felnyitjátok a szerel-
mesek könyvét, í r játok fel első lapjára az én nevemet. Az asz-
kótaság nem egyéb, oli moszlimok, mint kenyérkereset. Bort 
igyatok és zenét hal lgassatok! Ha ti a szerelmesek hitét valljá-
tok, ezután csak a bálvány előtt imádkozzatok! 

Hallottam, hogy mikor Mcihmud az utol ját jár ta , azt 
m o n d t a : arczomat Ajáz (kedvesót hívták így) felé fordítsátok. 

A ti rabszolgátok vagyok, oh szépségek, ha ezer kaczér-
kodástokat kell is eltűrnöm.1) 

Egyik versében a megbánás könnyeivel véli megtisztítandó-
nak az idegen nő bájaiban gyönyörködő szemet. «Bízzál, oh ba-
rátom, az Isten kegyelmében, s engedelmeskedve az Istennek, 
tégy eleget moszlim kötelessegednek! Ha házasságtörést köve-
tett el a szemed, ha azt akarod, hogy bűntől az megtisztuljon, 
mosd meg azt a megbánás könnyeinek a vízében!»"2) 

Khászijet in midihed tálr dsevzáji men 
Tá bekherábát-i 'isk dámenem alíulek gest 
Ber szer-i bázár-i 'isk pis nesud páji men 
Atis-i szeűdá-ji vaszl dsán u tenem biszukht 
Csűn nigerem kkám bűd in hemeh szeűdáji men 
Bendeh eger kusteniszt beher csih midárím 
Rendse kun an tighrá hem betakazaji men 
Khoszrev bídil zi sevk ber der-i tü khák sud 
Hics negufti kudsászt 'ásik sejdáji men. 

Kulliját 374. 1. 
') 'Asildrá csű námoh báz kuníd 

Nám-i men ber szeres tcráz kunid 
Zulid rizk eszt ej muezulmánán 
Bádeh nüsid ve cseng száz kunid 
Ger sumá din-i 'ásikán dárid 
Ba'd ez ín pis but namáz kunid 
Gák-i murden senideli em Mahmúd 
Goft rűjem szú-ji Ajáz kunid 
Men ghulám-i sumájem ej khúbán 
Bikesem ger hezár náz kunid. 

Kulliját 228-9. 1. 
*) Ej dűszt rizá beliilm-i jezdání dili 

Vez tá'et-i liakk dád-i muszulmáni dili 
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Kéri fiú-ideálját, hogy ne hagyja őt el s ne menjen el 
vadászni. «Oh te gyöngéd if jú ,ne m e n j vadásza t ra! Légy barát-
ságos ehhez az aggódó szívühöz, ne m e n j ! Az oroszlánok nem 
méltányolják hamis pillantásaid. Ellenséges érzelemmel ne menj 
a szegény gazellák ellen. Engedd, hadd térjek magamhoz. Ket 
napig légy emberséges és ne ülj a nyeregbe. Egy nyi lra vágyom 
én a te íjadból (kedvesének szemöldöke az íj, és a pillantása 
a nyil). Ölj meg ma és ne menj e). Egyszer már eltávoztál és 
elvitted a nép szivét magaddal. A mi megtörtént, az megtörtént, 
máskor így el ne m e n j . Nem maradt egy ár ta t lan sem a város-
ban, félj az Istentől. 

Részegen és korhelyen ily állapotban ki ne menj . Vészhozó 
a te szemed, senkinek az arczába ne tekints. Gyöngédek a te 
lábaid, ne j á r j a földön. A kert virágainak kegyelmezz meg 
Ne lépkedj ily kecsesen, szépem. Micsoda a rózsa, liogy a lábad 
alá kerü l jön! Vagy ölj meg engem, vagy ne lépj mezítláb a 
rózsára és a jázminra . Oh te, ki kaczéran sétálgatsz, tekintsd 
szegény Khoszrev bolond voltát s el ne menj.»*) 

A józan emberek gáncsolásaval nem törődik a költő. «Mi 
a borivók cseppjeinek romjai vagyunk. Mit félünk mi a jó-

Csesmet csű ziná kuned geres kbá'hi pák 
Ghuszles tű zi girjeh-i pesimáni dih. 

Kulliját 462. 1. 
*) Szűji sikár ej piszer náznin .merev 

Mihr bikun ber in dil endűbgln merev 
Sirán nejend merd-i tű ger ghamzeh mizeni 
Bor ahuván khasztoh báheng-i kin merev 
Biguzor tá bekh isten 5jem zi bi hűsi 
Bűzi dű merdumi kun ve ber pust-i zin merev 
Jek tir ez kemán-i tű em mikuned bevesz 
Imrűz hem merá kus ve dsái hekin merev 
Di gest refti ve dil khalki zidsái reft 
Beft ancsih reft bár diger incsenin merev 
Jek párszá nemánd besehr ez khudá bitersz 
Meszt u kheráb S2űji birűn incsenin merev 
Csesm-i tü áfet eszt berűji kesz mebin 
Páji tű názikeszt berűji zemin merev 
Ber názikán-i bágh bebakhsái u lutf kun 
Zinszán benäz der csemen ej Dáznín merev 
Gul kiszt tá bepát reszed já merá bikus 
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életűek megszólásától! Az a fej, mely a részegek verését el-
tűri, mit törődik a józanok szemrehányásával!» ') 

«A dervisek birodalmában van a mi uralkodásunk. A tün-
dérszépek szemlélete a mi szulejmánságunk (Salamon király, ki 
a moszlim legenda szerint a périk, emberek és állatok felet t 
uralkodott , gyakran költői hasonlatul szolgál). Mikor a korcsma 
küszöbére nyugtatom le a fejemet, minden borcsepp a mi kirá-
lyi pecsétgyűrűnk köve.»2) 

A szerelmesnek sajá t szive okoz legtöbb bajt . «A szerel-
mest, kinek lángra lobbant lelke és belseje (szószerint mája) , 
saját szive miatt n y o m j a a búbánat, n e m az ezüsttestű miatt . 
Nem pil langó módra a gyertya égette el fejétől lábáig, hanem 
szivének tüze kapott bele tollába, szárnyába.» ®) 

Mohammed prófé ta legközelebb áll az istenséghez. »Ha 
tudomásod van Mohammed jelességéről, józan észszel nézd az ö 
helyzetét. Folyton együtt van Mohammed és Alláh. Tudniillik 
senki se férközhetik közéjük.»*) 

Já pá berehneh ber gul u ber jaszmín merev 
Ej ünkih benizareli bedán sokh mirevi 
Divánegi Khoszrev miszkin bili bin merev. 

Kulliját 394-5. 1. 
9 Má 'im kheráb dsur'eh-i mejkh'árán 

Márá csih gham ez ta'neh-i nikű kárán 
Ej szer kih leked mikhured ez khumarán 
Kej gham khúred ez szerzenis hosjárán. 

Kulliját 462. 1. 
2) Der mulk-i kelender kih dsihán báni mászt 

Diden beh perivesán szulejmáni mászt 
Meszned csű ber ásztán-i khumár kunem 
Her katreh-i mej nigín szultáni mászt. 

Kulliját 463. 1. 
9 'Asik kih sud efrűkhteh dsán u dsigeres 

Heszt ez dil-i kho'd ghames neh ez szimberes 
Perváneh neh sem'e szűkht tápá beszeres 
Belkih ätes-i dil girift der bál u peres. 

Kulliját 464 1. 
*) Zi rizz-i Mohammed ár nedári kheberi 

Kun ez reh-i 'aki der sehádet nezeri 
Alláh u Mohammed eszt peiveszteh behem 
Ja'nl kih miján sán negendsed digeri. 

U. o. 161. 1. 
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Annyira betölti egész lényét túlvilági kedvesének emléke-
zete, bogy szerelmét képtelen eltitkolni. «Mondottam, senkivel 
sem közlöm szivem körülményeit . De bár mitsem közöltem, mégis 
híre men t . Annyira elfoglalta kü lsőmet ós belsőmet az a jó 
barát (t. i. Isten), hogy József i l l a tá t árasztja, ba széthajtod 
ingemet» (czélzás az ismeretes moszl im legendára).1) 

Sokat törekedett a költő, hogy eltitkolja érzelmeit, de 
hiába. «Sokat fáradok, hogy elfödjem búbánatomat . Ha lángra 
lobbant a tűz, nem lehet azt t i tkolni . A ki kineveti a szerel-
mesek állapotát, annak lelkületén sírni erdemes.»2) 

Az emberalakban járó szamaraktól fél legjobban Khoszrev. 
«Nem félek én, ha tele van is szamárra l a világ. Csak attól a 
szamártól félek legjobban, a melyik emberi a lakot öltött ma-
gára.»3) Igazi hamisí tat lan szufiszellem nyilatkozik meg a követ-
kezőben : «Megelégedett vagyok ón a lealáztatás és az egyedüli-
ség birodalmának birtokával. Azzal, hogy senki sem törődik sor-
sommal. Istenemre mondom, vágd fel keblemet és vedd ki a 
szivem (czélzás a Mohammed prófétával történt egyik csodára), 
mert a te házadban másnak nincsen helye.»4) 

Az Istenhez vezető misztikus ú t kalauza, b a tud ja az útat , 
nő is lohet. «Az egyenes úton j á ró t tedd meg öregeddé, még ha 

fi Guftem elivál-i dil-i kh'ís negűjein bekeszl 
Lik ez bikheberi reft be'álem kheberi 
Besz kih blrűn u derűnem hemegl dűszt girift 
Bűji Jűszuf dihed ár báz kuni piráhenem. 

Riza Kuli Khdn Rijáz ul'arifín (Teherán, 1305) 70. 1. 
fi Biszjár bikúsem kih bipusem gham-i kh'od lik 

Átis csű bigired netuván dúst pinlián 
Her kih ber hál-i 'asikán khended 
Girjeh vádsib eszt ber háles 

U. o. 70. 1. 
fi Neterszem men ár 'alerai pur khereszt 

Meger ez kheri kädemi pejkereszt 
Rijáz ul'arifín (Teherán, 1305) 71. 1. 
fi Khosem bedaűlet-i kh'ári u mulk-i tenhái 

Kih eltefát keszi rá berűzgárem niszt 
Bekhodá kill szineh-i men bisigáf u dil birűn kun 
Kih der kháneh-i tű djgerl csih kár dáred. 

Riza Kuli Khdn Rrjáz-ul 'arifin (Teherán, 1305) 70. 1. 
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nő is az, mer t Khizr mikor eltévedt a sötétség országában, a 
kanczákat küldte előre (czélzás az Iszkender námeh egyik he-
lyére). Az a Dsájar, ki az egeket bejár ja . Nem mindenki Dsá-
far, a kinek szárnya van. Nevetségessé teszi magát, a ki szufi-
ságban szokásokat keres. A tcmim mosakodás abból áll, hogy 
port tesz az ember a fejére». (Nehezen visszaadható szójáték a 
khák her szer).1) 

A jó barátokkal kár szakítani, hisz úgyis vége szakad min-
den együttlétnek. «Ha a sors nyugalmas életet ád neked, sze-
rencsédnek tar tsd a jó barátokkal való érintkezést. Látogass el az 
ismerősök gyülekezetébe, tégy le az egyedüliségről, magányról . 

Ne távolítsd el magadtól , ba rossz természetű is a bará-
tod, mert úgyis elválasztja öt tőled ma jd utoljára a végzet. Ne 
tépd szét, ha szűk is a r u h á d ; ba elviselődik, úgyis rongy lesz 
abból. Ne verd az ágat, ha fanyar, keserű is a gyümölcse ; 
magától leesik az, ba el jön a levélhullás ideje, mivelhogy el-
kerülhetetlen az együttélés utáni elválás. Minek a magányos 
életre törekvés!» 2) 

A költő egy cseppet sem rokonszenvez azzal, a kit nem 
hevít a szerelem (természetesen a szuü értelemben vet te t érti). 

*) Rászt revrá ptr-i reh kun gercsih zen básed kih Khizr. 
Csűn bezulmet reh kuned gom inadijánes rehber eszt 
Dsa'fur äu básed kih taijár ez felek hírűn reved 
Neh keszi kú hál taijár dáred Dsa'fareszt 
Der Tesze vűf reszm-dsuszteu khendeh kerden ber kh'od eszt 
Der temmlm rnesh kerden khák kerden her szer eszt. 

Rijáz ul'arifin (Teherán, 1305) 71. 
') Ger ászájisi dári ez rűzgár 

Viszál-i 'azízán ghanimet suniár , 
Bedsemí'jet-i dűsztán rűi nih 
Perágendegl rá bejek szűí nib 
Bedűri mekus ár kill bed khŰBzt jár 
Kih kh'od dűri ufted szerendsám-i kár 
Eger dsámeh tengeszt páreh mekun. 
Kih kh'od páreh gerded esű gerded kuhun. 
Mezen sákli eger miveh telklieszt u tiz 
Kh'od ufted csili pls ájedes bergríz 
Csű lábúd dsudáiszt ez ba'd i zlszt 
Ba'amden dsudá ziszten behr-i csiszt. 

Rijáz ul 'Arifin 71. 1. 
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<i A kit nem éget a szerelem lángja , ahhoz egy tűnyivel sincs oda-
varrva a szívem (sic). Ha nem égettszivű vagy, távolodj el tőlem, 
m e r t mi tüzet vetünk annak a szivére, a ki n e m égett.» *) 

Ebben a földi életben kel l jót tenni, m e r t a másvilágon 
j ó r a , rosszra képtelen az ember. «Itt cselekedjél, dolgozzál, mer t 
elég bajod lesz a fel támadáskor. Innen vigy magaddal ivóvizet, 
m e r t a tengerből azt nem kapsz.» 2) 

A megsemmisülés a költő ideálja, a szufi értelemben véve 
a dolgot. «Nekem a nemlét boldogsága a kedvem szerinti, m e r t 
akkor se innen, se onnan veszély nem fenyeget. Mit is ér ez 
a boldogságnélküli létezés, mely nem tar t két napig! Miért 
ne ragadnám én meg a nemlétezést , hiszen az velem jön m a j d 
a s í rba!» 8) 

A hallgatást így dicséri : «A baj kapu jának a bezárása a 
hallgatás, mert jóval, rosszal terhessé teszi a világ méhét a 
beszéd. Sok embert láttam, a ki megbánta, hogy beszélt, de még 
s e n k i sem bánta meg a hal lgatást . A kevés beszéd mindenütt az 
-ember mentsvára. Nem lehet fe l fűzni a ki n e m fú r t gyöngyöt. »4) 

') Zi suTeh-i 'isk her kih efrűkliteh niszt 
Bá, ú szer-i szűzeni dilem dúkhteh niszt 
Ger szúkhteh dil neh-i zi má dűr kih má 
Ätis bedili zenim kán szűkhteh niszt. 

Kulliját 465. 1. 
2) Kár Indsá kun kill tesvís eszt der malisar beszi 

Äb ez indsá ber kih der derjá beszi sűr u ser eszt. 
Rijáz ul'arifin (Teherán 1305) 71. 1. 
s) Merá daúlet-i niszti sud peszend 

Kih indsá u ündsá sevem biguzend 
Csih kár äjed in hesztí bi szefá 
Kill bis ez dű rűzi nedáred vefá 
Cserá nisztirá negirem bezűr 
Kih hemráh-i men bud kli'áhed begűr 

Rijáz ul'arifin (Teherán, 1350) 70. 1. 
4) Der-i fitneh beszten zubán beszten eszt 

Kih gíti beb nik u bed abiszten eszt 
Pesímán zi goftár didem beszi 
Pesimán negest ez kháműsi keszi 
Rehái hemeli dsá bekem guften eszt 
Purr ez ristah imen benászuften eszt 

U. 0. 71. 1. 
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A látható világon kívül még más világ is van. «Te azt 
gondolod, hogy ezen kívül nincs más világ, hogy nincs ezen 
kívül más föld és ég. Olyan vagy te, min t a selyembogár a 
gubójában. Az a gubó neki az ege és földje.1) 

Tudta, hogy nem lesz hű hozzá a választottja, de nem 
hitte, hogy olyan hamar bekövetkezik az elválás. «Ob, senkitől 
én jót nem várbatok. Nem vagy te már olyan ón hozzám, mint 
a milyen voltál. Tudtam, hogy megszeged ma jd a hűseget, de 
nem hittem, hogy az ilyen hamar lesz. Sok éjet töltöttünk mi 
együtt, hová lettek. Is tenem, azok az é j ek ! Most is van éjt-
szaka, de milyen éj tszaka! Oh szerelem, te neked egy olyan 
semmirevalóval, mint én, miér t gyűlt meg a bajod, min tha 
bizony más senki sem akadt volna ez árnyékvilágon 1 Félek a 
te jövő-menő emlékedtől, mer t rossz szándék nélkül a mészá-
ros sem hizlal ja a bárányt. Nem fér az én szivembe senkinek 
a jó tanácsa, mert úgy teli van az a szerelemmel, hogy nem 
marad ott hely az intelem számára.»2) 

Végtelenül bosszú éjet kíván, hogy szivének szerelmi bá-
natát elmondhassa kedvesének. «Ki az, a kivel száz serege jön 
a szívnek? Mi az ő szépségének a dervisei vagyunk, ő meg a 
mi szívünk szultánja. Reggeltelen éjtszakát kívánok én, hogy 
szívfájdalmamat neki e lmondjam. Én elmondom, ő meg nevet 

') Tű pindári dsihán gliaír ez in niszt 
Zemin u äszmän gliaír ez in niszt 
Csű än kiírni kih der piljeh niháneszt 
Zemin u aszmán-i ű hemán eszt. 

Rij&z uVarifin (Teherán, 1305) 71. 1. 
ä) Ej zi tű merá umíd bihbudi neh 

Bá men tű csunánkili pis ez in budi neli 
Midánisztem kih 'ahd u pejmán-i merá 
Der hem sikeni veil báin zűdi neh 
Beszí seb ba mehí bűdem kudsá sud ja rebb än sebhá. 
Kenűn hem heszt seb ernmá szijeh ez dúd-i já rebbhá 
Ej Isk lt&r-i tű becsih men nákesz futád 
Gűjá keszi nemánd dsihán kherábrá 
Zi ämed u sud khijál-i tű terszem kih bigherez 
Kasszáb perveris nedihed goszfend rá 
Pend-i keszem bedil nenisined kih dil zi 'isk 
Pur sud esunánkih dsái nemánd eszt pend rá. 

Medsmaul fuszehá (Teherán, 1295) I. 214. 1. 
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ra j ta , én egyedül, ő egyedül. Mily jó l enne a holdfényes éj, 
ha én és ő egyedül l ennénk! Ajkam az a jkán , arczom az ar-
czán, ő én velem s én ő vele. Képzeletemben én ő vele vagyok, 
ő meg én velem. Oh Is tenem, micsoda képzeletek! Ezen a 
helyen én. ő meg azon a helyen. Mond ják : végre is mié r t 
lettél bolond? Miért ne lennék 1 ) én bolond, hiszen az én hol-
dam is háborodott!» 

Hogy érdekesebbé tegye müvét, a Kenin usz Sza'deint, 
ghazeleket sző be az egyes énekek közé, p l . : «Ismét a harcz-
térre megy az én gyors lovagom. Tavaly a szivemet rabol ta el, 
most meg a lelkemet akar ja elvinni. Lábbal taposottá le t tem 
én út jának porában. Minden egyes jövetelével az én lelkemet 
ragadja el. Hazugság az, hogy ezt pusztán kaczérságból cselekszi. 

Vigyázzatok, oh moszlimok, szegény szivetekre, mert az én 
nyilasom részeg és pogány h i tű . Nincs nekem olyan szerencsém, 
hogy rabszolgájának nevezzen engem. Én annak a szerencséjé-
nek vagyok a rabszolgája, ki az ő szolgálatában áll. Olyan vagy 
te, oh lelkem, min t a bolond, mert rád esett az ő haj für t je inek 
az árnyéka. De bolondabb az én szivem, mer t megigézte azt egy 
tündér . Mikor te engem vadászzsákmányul ejtettél, közbenjáróm 
lett nekem a lelkem. 

Nem mond ja az, hogy ne ölj meg, csak ügyefogyott so-
vány voltát emlegeti. Látás miat t ment rossz híre Khoszrev 
nevének. Nem egy, de száz szégyen szállott a fejére.2) 

b Än kiszt kill ml ájed szed lesker-i dil bá ű 
Dervls-i dsemáles má szultán dil-i má ű 
Bi szobli sebi kh'áheru kűrá gham-i dil gűjem 
Men gűjem ű kliended tenliá men u tenliá ű 
Melitáb csib kh'os bűdi kú búdi u men tenbá 
Leb ber leb u rű be rű ű bá men men bá ú 
Hesztem bekliejál-i kh'od men bá ű ve ű bá men. 
Já rebb csih khejáleszt in indsá men ándsá ű 
Gújend csirá ákliir divánegijet dsúsed 
Diváneli csirá nebűdem máh-i men sejdá ú. 

Giirrat ul Kernül. 398. 1. 
b Szuvár csábuk-i men báz 'azm-i leskerí dáred 

Dil i men pár burd imszál bedsán dáverl dáred 
Men ender khák-i mejdánes lekedkűb-i belá gestern 
Henűz áu sehszuvár-i men szer dsevlángeri dáred 
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Igen szereti a pompás leírásokat, hol egymásra halmozza 
a keresettnél keresettebb hasonlatokat. Egy vízmedenezét így 
ír le. «Olyan a nagy mecset, a dsámi' belül, min t a paradicsom 
kertje. Kívül a Keuszer forrásához hasonló folyó van. A Nagy 
Sándor tulajdonságú szultán csinált a hegy lábánál egy az élet 
forrásához hasonló víztartót. A két hegy közti vízmedencze 
vize olyan fényes, ragyogó volt, mint az ékszer, és olyan félel-
metesen nagy, mint a tenger. Míg Khizr nem Ízlelte m e g 
vizét, nem ivott az addig üdítő italt az élet forrásából. Abban 
a városban, mely nem innét nyeri ivóvizét, nem iszik ott jó 
ivóvizet senki az egész városban. Minden víznek nedvesség a 
hibája , de minden bajtól ment ennek a víznek a nedves vol ta 
(czélzás a keleti orvostudományra, hol a betegségek egy osz-
tályát hívják nedvesnek). Nem szivárog be a földbe a víz. 
Hogy is lenne méltó a föld ilyen vízre (szójáték a der khúr-
den ige két jelentésével). Fenekén a víz tükrének, oly tiszta 
átlátszó az, a vak ember is meg tudja számlálni az apró kavi-
csokat.»*) 

Beher szilkl kih mi fvjed zi men dsán mibered bari 
Durűgheszt ánkih in siveh zi bekri dilberi dáred 
Muszulmánán nigeh dárid biesáreh dil-i kh'odrá 
Kih tirendáz-i men meszt eszt ve kis-i káfiri dáred 
Tűji divánehves dsáná kih dári szájeh-i gejszű 
Dilem díváneh ter ez tű kih äszlb-i peri dáred 
Merá csűn szeid-i kh'od kérdi sifa'et mikuned dsánem. 
Nemigűjed mekus emmá szukhen der lágheri dáred 
Bebed náml ber ämed nám-i Khoszrev ez dideh 
Neh jek terdámeni dáred kih szed terdámeni dáred. 

Kerán usz Sza'deín (Teheráni kiad.) 65—66. 1. 
*) Meszdsid Dsáuf i zi derűn csűn bihist 

Dsűi zi birűn sudeh Keuszer szirist 
Szákhteh szultán Szikender szifát 
Der szedd-i kűh äineh u äb-i haját 
Der kemer-i szeng miján dű kűh 
Ab guher szefvet derjá sikűh 
Tá Khizr äb kh'os-i ű nűs kerd 
Ab-i kh'os ez csesmeh-i hejván nekhűrd 
Sehr kih ez vej nebűd äb kes 
Kesz nekhűrd der hemeh sehr äb-i kh'os 
Ab kih 'illet zi beráji teriszt 
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Lendületes ghazelekben nincs hiány a költeményben. «Ob 
életadó nekem a te czukros rubintod beszéde. Meghalni kívá-
nok látásod okozta bú miat t . Ha mézet teszek a nyelvemre vagy 
az öröklét forrásainak a vizét iszom, jól t udom én, hogy az nem 
egyéb, mint a te szavad. Van mentséged, ha fekete l iajfürteid-
del holdhoz hasonló orczádat betakarod. Hiszen soha sem telik 
be a szem a te szemléleteddel. Ha nehezedre esik neked ennek 
a könnytől nedves szemnek a pillantása, fejemből kitépem én 
a szemem, hogy segítsek a bajodon. 

Nem nézek többet reájok s nem já rom utczájokat. Akár 
merre veszem utam, a te vérontó vészes pillantásaidtól a te ut-
czádon minden ajtó előtt egy földre hullot t fejet látok. Nem 
másnak műve ez, csak a tied, csak a tied. Akár sót h intesz a 
sebre, akár megölöd te a szegényt.»*) 

Teri än áb zi 'illet beríszt 
Der nekhűred äb vej ender zemín 
Kej be zemin dor kliúred äb cseniri 
Der toh-i äbes zi szeíá rig-i khúrd 
Kár tuväned bedil-i seb sumurd. 

U. o. 37. 1. 

*) Ej zindegáni bakhs-i oe» 
La'l seker goftár-i tű 
Der ärezfü murdenem 
Ez heszret-i didár-i tű 
Ger sehd binihern ber zubán 
Já äb-i bajván der dehán 
Tahkik midánem kih än 
Nebuved bedsuz goftár-i tű 
Ma'zúri ár ez zulf-i szijeh 
Púsi berúi hemcsú melx 
Szirí nedáred liiesgeh 
Csún dideh ez didár-i tű 
Ger mer turá zin csesm-i tor 
Dusvár mi äjed nezer 
Birún kesem dideh zi szer 
Ászán kunem dusvári tű 
Zin pesz bedisán nenigerem 
Der kű-ji isán neguzerem 
Ger hics jek reh dsán berem 
Ez ghamzeh-i nigári tű 
Der kú-ji tű ber ber deri 
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Világosan kitetszik egyik ilyen ghazeljéből, hogy fiú és 
nem lány a kedvese. «Kardot ragadj , hogy megszabaduljak a 
fejemtől. Feszítsd ki az íjadat, hogy vége legyen szememnek 
(azaz nyíllal, t. i. nézéseddel lődd ki a szemem). Ölj meg, hogy 
én egyszerre a fejemtől és a fejfájásomtól megszabaduljak. 
Lobbanj haragra, hogy ón menten meghaljak. Hadd szabadul-
jak meg tőled ós fájdalmamtól. Vagy adj nekem egy csepp italt 
ajkadról, hogy hadd meneküljek én meg fortélyos eszemtől. Tu-
dom én jól, hogy hogyan éljek te veled, ha megkímél a halál. 
Mondot tam: élj boldogan és ne szerelmeskedjél, ha életben ma-
radok s ha egy napon megszabadulok tőled, oh fiú!»1) 

A Delhi székváros szépségeit így énekli m e g : «Oh Delhi és 
oh ti bálvány-szépsógek, félrecsapott fövegbojtúak! Nyilvánosan 
kimutat ják vérszomjukat , de csak titokban iszszák a bort. Nem 
engedelmeskednek, mert nagy szépségük okáért önfejűek. 

Mindnyájan el vannak kábulva saját bájaik tudatában. 
Bámulóik meg mind szélnek eresztették a szivöket. Ezek a szép 
h induk tették napimádóvá a muszulmánt . 

Tönkre tettek • ós megittasítottak engem a gyönyörű szép 
hindu gyermekek. Úgy a hajfonatuk hurkába fűzték Khoszrev et» 
min t a nyakravalójával megkötött kutyát.2) 

Uftádeh mi bitiem szeri 
ín niszt kár-i digcri 
Dsuz kár-i tú dsuz kár-i tű 
Kh'áhl nemek zen risrá 
Kh'áhi bikus dervísrá. 

U. o. 31—2. 1. 
Tigh ber gir tá zi szer birehem. 
Tir bigusál kiz nezer birehem 
Askárem bikus kih tá bári 
Hem zi szer liem zi derd-i szer birehem 
Kihism kun tá bimirem ender hál 
Ez tú u derd-i kh'isten birehem 
Já kh'odem dsur 'eh-i bakhs ez leb 
Tá ez in 'aki hílehger birehem. 
Gofteh em kh'os bizzi u'isk mebáz 
Zindeli ez deszt-i tű eger birehem. 

Kerdn usz-Sza dein (Teheráni kiad.) 42 1. 
~) Ej Dihli vej bután szádeh 

Jek beszteh u riseli kezs nibádch 
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A kert nagy szerepet játszik a Kerán usz Sza'cleín gha-
zeljeiben. Van árnyék a kertben és víz az árnyékban. Ezután 
én is szeretem még az árnyékban nyugvást. Most szél módra 
reggel előtt kell a kertbe besétálni, abba a kertbe, bol az ár-
nyékban folyik a víz. A bortartó edény zörejével ébreszt fel 
e n g e m a csapláros, mikor jó fejjel alszom az árnyékban. 

É p az árnyékban szunnyadoztam tegnap, mikor odajött a 
kedvesem s így szól t : Mit alszol te, bisz már az árnyékhoz ért 
a nap (természetesen a szép lány a nap). A kertben vagyok én 
most a rózsák között, úgy folyik ott a bor, mint a rózsavíz az 
árnyékban.»*) 

Nizámi Makhzan ul Eszrár (A titkok kincstára) min-
t á j á r a ir t költeményében, a misztikus Matlul ul Envár-ban 
igen szépen fejezi ki Khoszrev az ember gyarló tehetetlenségét 
a teremtővel összehasonlítva. «Ha az egész világ szorosan össze-
fog is, nem lesz azért jobban egy sánta hangyának sem a 

Khün khúrdensán baskáreszt 
Gercsik pinhán khűrend bádeh 
Fermán nekunend zánkih hesztend. 
Ez ghájet-i huszn-i kh'od murádeh 

Isán hemeh bád-i huszn der szer 
Vin bá hemeh dil bebád dádeh 
Khűrsid pereszt sud muszulmán 
Zin hindűjegán sokb szádeli 
Kerdend merá kheráb u szer meszt 
Hindű becsegán pák zádeli. 
Ber beszteh-i sán bemúji merghúl 
Khoszrev csű szegiszt der kiládeh. 

Kerán usz Sza'dein. 41—2 1. 
*) Bebágh szájeh pejdászt näb der szájeli 

Ez in szipesz men n dsánán u kh'áb der szájeh 
Kunún csű bád bibájed csemíd pís ez szobli 
Iiegulseni kih reván básed ab der szájeh 
Belang-i nűs-i szebű szákíjem kuned bidár 
Csű khufteh básem u szer meszt u kh'áb der szájeh 
Beszájeh khnfteli budem di kih járem ämed u guft 
Csih khufteh-i kih reszid äftäb der szájeh 
Bebusztán menem imrűz meddsliszi u guli 
Reváneh gesteh mej csűn guláb der szájeh. 

Kerán usz-Szol dein (Teheráni kiad.) 147 I. 
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lába.» Az egész világ képtelen egy hangya lábát kigyógyítani. 
Mi a világ urával szemben az emberi erő! Jobb, ha magunk 
beismerjük lényünk gyámoltalan voltát.1) 

Nizárn ed-Din nevezte el a költőt türk ulláhn&k, Is Len 
törökjének. Erre czéloz Emir Khoszrev ugyanebben a költe-
ményben, midőn így szól : «Mivel a nyelvedre jött , hogy engem 
türk ulldh-nak szólíts, fogd meg az Isten törökjének a kezét 
és vezesd azt az Istenhez. Elég nekem az, ha én szegény téged 
bírlak mint kalauzomat. Kegyes az én sejkhem eléggé és bűn-
bocsátó a teremtőm!» z) 

A tejbe vizet keverő pásztor történetével i l lusztrálja azt, 
hogy mindenki elveszi a jutalmát, büntetését. «Volt egyszer egy 
pásztor, kinek a nyá j a ellátott tejjel fiatalt, öreget. Mikor tele 
szűrte a köcsögjeit, a kecskék tejét megkeverte vízzel. Ezt a tejjel 
megszínesített vizet adta el öregnek, i f júnak pénzért te j gyanánt. 

Egyszer nagy árvíz zuhogott alá a hegyekről a síkra s 
elvitte a nyájat. Azt, a ki tejével megkárosította a világot, viszont 
tönkre tette az a hideg tej, a melyet addig árult. (A perzsában itt 
szójáték van az égetni igének jelentésére alapítva.) Vízzel rontotta 
a tejet kapzsi nyereségvágyból, a víz aztán tönkretette neki a 
tej forrását. Mikor a tejkereskedőhöz beköltözött lakótársul a 
bosszúság és a baj, így szólt hozzá egy tapasztalt bölcs ember : 
Az a sok a víz, melyet te a tejbe öntöttel, mind felgyülemlett, 
árvíz lett belőle s elvitte a nyájad. 

Olyan lehorgasztott fejű lett e szavakra a pásztor , mint a 

i) Ger hemeh 'álem behem ájend teng 
Bih neseved páji jek mür-i leng 
Deumleh-i dsihán 'ádsiz-i jek páji múr 
Váj kih ber kádir-i 'álem csih zűr 
Bih kih zi bicsáregl dsán-i kh'is 
Mut'arif äjlm benukszán-i kh'is 

A. Ahmad, Ali The Haft Annan (Kalkutta, 1873) 60 1. 
a) Ber ztibánet csűn khitáb-i Turkulláh reft 

Deszt-i Turkulláh gir ve bem szipár b'Alláhes 
Csűn men miszkin turá dárem hemínem besz buved 

Sejkh-i men besz miliribán ve khálikem amurzgár. 
The Haft Annan or history of the Masnawi of the perstans hy the 

late A. Ahmad. Ali (Kalkutta, 1873) 67 1. 
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72 k é g l s á n d o r . 

hogy a mélyet keresi a hegyről leomló vízár. Khoszrev, ha az 
igaz hitet keresed, légy becsületes s mondj le az ilyen csalfa-
ságról. »*) 

A nagylelkűségre egy fiút tévedésből meglövő király törté-
netét beszéli el a Matla' ul Envárb&n. «Egy ha jna lban felkelt a 
nagy birodalom ura s vadászatra készült . Nekivágtatott a síkság-
nak, bejár ta vadászgatva, míg egyszer csak egy faluhoz ért. Volt 
abban a faluban egy özvegyasszonynak egy kis fia, a kire rá 
volt bízva, hogy egy darab vetésre ügyeljen. A sors úgy akarta, 
hogy éppen akkor heverjen le a földre a fiú, hogy a reggeli 
hűvös szél ne érje. 

A király messziről a kicsiny teremtést madárnak vélte, s a 
kelet szórta villámló nyilait, s mint a villámcsapás sújtott le a 
hegyes nyílvessző a szerencsétlen gyermekre. A sors, a kegyet-
len, okozta a szerencsétlenséget tekintet nélkül bárkire is. Téve-
désbe ejtett a nélkül, hogy ö maga legkevésbbé is tévedett volna. 
Midőn a királyi kiséret arra vette ú t já t , a sólyom keresni kezdte 
az elej tet t fogolymadarat. És látott helyette egy szegény nyomo-
rul t teremtést keresztülszúrt szívvel, földhöz szegezve a gyilkos 

*) Dást sebáni remeh der kűhszár 
Pir u dseván gesteh ez ú sir kh'ár 
Sír kih ez buz beh szebű rikhti 
Ab der än sir der ämikhti 
Burdi ez än ab mulamma' beh sir 
Nukreh-i csűn sir zi berná u pir 
Rázi ez án kűh beh szehráji khák 
Szejl der ámed remeh rá burd pák 
An kih dsihán szűkhteh-i sir kerd 
Szúkhteh sud nágek ez än eir-i szerd 
Sir-i khunuk ez tef u tábis biszűkht 
Kibleli an sir zi ábes biszűkht 
Khodsah csű sud bá gliam u ázár dsuft 
Kársinászis der än hál guft 
Kán hemeh äb-i iű kih der sir bűd 
Sud hemeh szejl ve remeh rá rubűd 
Merd-i sebán zän szukhen bá siküh 
Mánd szer efgendeh csű szejláb-i kűh 
Khoszrev eger din telebi ez kliudái 
Zin dil kháin beh dijánet giráí. 

Sobh-é Ommid, 37—38 1. 
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nyil által. A végzet egy vízragyogású nyílhegyet i tatot t meg 
vele, ez a vízcsepp (a nyil aczélhegyét érti) hozta rá a halál 
hidegségét. A király a jka in megfagyott a szó, elébb még mosoly-
gott, most uj ja i t rágcsálá bánatában. 

Hívták a szívszakadt anyát. Kétségbeesve kedves fia vesz-
tén, vízzé vált ereiben a vére. 

Miután homokot szórt a fejére, fu to t t a vészes halál t liall 
szegény teremtéshez. Szinte megégette a síkságot forró sóhajai-
val. Mindenkinek, ki őt vigasztalni próbálta, búval égette a 
szivét. A király fájdalmas panaszainak hal la tára leugrot t lová-
ról, két tá lat hozatott meg egy éles kardot . Az egyik tálra kar-
dot tett, a másikra kincseket halmozott. 

Feje fölé emelte a büntetés pallosát s odaállott a szegény 
özvegyasszony elé. És így szólott hozzá : Ölj meg engem, hadd 
váljék fá jda lmad örömre. 

Vedd le a vállamról a szemrehányás adósságát. De ha azt 
gondolod, hogy tévedésből követtem el e bűnös cselekményt, 
az Isten n e m egyszer, de tízszer kárpótoland érte. Add meg 
magad a sorsodnak! Bocsásd meg a h ibámat és fogadd el tőlem 
e kárpót lás t ! Ez a tál a rany a tiéd, sajátod, és tied lesz az 
egész falu örök időkre, még ha virágzó város lesz is belőle. 

Mivel a király sa já t életét kínálta kárpótlásul, hogy jóvá 
tegye bűnét, s a kardot te t te bűnének közbenjárójává, az aczél s 
az arany összetalálkozásából fakadt a béke, s elzáródott az ellen-
ségeskedés út ja . 

Látva ez igazságos nagylelkű eljárást, megkönnyebbült 
némileg a bántatos anya szive. így szólott az asszony: Miért 
ontsam én a te véredet ? Nem kelti ez már életre a holtat. Ha 
én készakarva megölnélek, milyen nevet érdemelne az ilyen cse-
lekedet ? Te tévedésből öl tél! oh király, hadd tűn jék el Isten 
előtt a te vétked! Én megnyugodtam, hadd legyen veled meg-
elégedve Ő is. Oh te, kinek a törvény a kezébe van letéve, 
így szolgáltass igazságot, mert így van az helyesen.»*) 

*) Tádsverí ez melikán dijár 
Szobhdemi kliászt belvazm-i sikár 
Rakhs birnn ránd beb szelirá u kest 
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A tiszta erkölcsre egy szép nö példáját hozza fel a Matla 
ul Eni 'dr-ban, ki kitépi saját kezeivel szép szemeit, melyek meg-

Szeid kunán szú-ji dihi ber guzest 
Bűd jeki kűdek biveh szirist 
Ber Bzer-i an rák nigelibán-i dist 
N ág eh ez ändsä kih kezá refteh bűd 
Tifl zi aszib-i szebá khufteh bűd 
Did seh ez dűr der an khűrd szál 
Der nezeres murgh necuűd ez khejál 
Jászids szűzán kih ävurd serk 
Dseszt ber fm szűkhteh khernien esü berk 
Fitneh muhábá-ji belá nekerd 
Kerd khetái ve khetái neKerd 
Mevkeb-i daűlet csű bedán szű kesid 
Báz bedunbáleh-i tihü kesid 
Khaszteh dili did dsiger szűkhteh 
Tir helákes beh zernin dúkhteh 
Dádeh pejkánes kezá ábkhürd 
Katreh-i «bis beh dsá kerdeh szerd 
Mánd zubán beszteli der än dáverl 
Bá dil-i bed khű beh zubán áveri 
Geh beh tá'sszuf leb khendán gezid 
Geh szer-i engust beh dendán gezid 
Jáft kheber rnáder színeh kebáh 
Khűn sndes ez szűz-i dsiger goseh äb 
Ber szer an khákl khünln nihád 
Khák beh szer kerdeh der amed csű bád 
Ah csunán kerd kih szehrá biszűkht 
Her kih diles dád diles rá biszűkht 
Sáh csű did an seghb derdnák 
Germ firű dseszt zi tüszen beh khák 
Tast teleb kerd ve jeki tigh tiz 
fast diger kerdeh ber ű gends riz 
Tigh-i szijászet beh szer-i kh'is buxd 
Der nezer-i biveh-i dervis burd 
Guft bikus mátem-i kh'od szűr kun 
Vám-i kh'od ez gerden-i men dűr kun. 
Ver guneliemrá beh ghelet reh beri 
Muzd zi jezdán neh jeki dih beri 
Hukm-i kezárá beh rizá der pezir 
Dsurm-i men bakhs u behá der pezir 
ín zer vin tast muszellem turászt 
Vin dih eger sehr buved hem turászt 
Seh csű beh teszlim szeri pis kerd 
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tetszettek a királynak, és elküldi neki azokat, hogy így meg-
meneküljön a gyalázattól. «Egykor egy király magas várpalotá-
jából szétnézett a városán. A kastély falának a lábjában meg-
akadt a szeme egy szép nőn. Olyan szépséges szép volt az asz-
szony, hogy lá t tára megölte volna az irigység az akkori szé-
pek javát. 

Midőn a király meglátta, menten elveszett teste-lelke nyu-
godalma, s képtelen lett ezután elintézni országa ügyét-baját . 
Hamarosan küldött neki üzenetet, vágyait kielégítendő. Am a 
bájos teremtés nem hajlot t a szóra, levén az ő erkölcse tiszta 
és szigorú, s a fátyla mögött keresett o l ta lmat . 

Kéz alatt folyt erre sok, sok beszéd, rábeszélés, de ered-
mény nélkül. A király, k inek szivét széjjelmarczangolta sze-
relmi vágya, félve, hogy fá jdalmába belepusztul, félretett min-
den tekintetet. Parancsot adot t szolgájának, hogy erőnek-erejé-
vel hozza el azt a nőt királyi hálószobájába. így szólt akkor (t. 1. 
mikor a király elé hnrczolták) a n ő : ,Ob te, a kor k i rá lya! Mi 
közük a koronát viselőknek a koldúsokhoz! Mi tetszett meg neked 
ezen a t es ten? Mi bájolta el a szívedet? ' 

A király könnyekkel vágytól égő szemeiben így válaszolt 
neki : «A szemeid rabolták el az álmomat.» A péri-arczú nő erre 
egy sarokba vonult s önkezével tépte ki szemeit s odaadá 
azokat a szolgának m o n d v á n : ,Mondd meg az emirnek: ez tet-
szet meg neked én bennem, i t t van, vedd el. ' Mikor odavitte a 
szolga a királynak a szörnyű küldeményt, olyan nagy fájdalom 

Tígh sefi' guneh-i kli'ls kerd. 
Zán zer u pűlád kih peiveszteh gest 
Báh-i khuszumet zi miján beszteh gest 
Zál kih did an revis 'adl zái 
Lakhtí ez än bíkho'dl ämed bedsái 
Guft kill khűn rikhteh glr ez tű zűd 
Murdeh-i men zindeh negerded csih szűd 
Tű kill gelet zekhm zeni khűn buved 
Men kih beh 'amda kusemet csűn buved 
Nezd i khodá dsurm-i tű ná csiz bád 
Men zi tű r&zi sudem ű niz bad 
Ej kih turá salineh-i din kerdeh end 
Dád csenin kun kih csenin kerdeh end. 

Sobh-é Ommid (Leyden, 1909) 119—22. 1. 
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fogta el a királyt láttára, hogy feje tele lett füsttel (megszédült 
bele). Elszógyelte magát s menten elereszté a tiszta erkölcsű 
nő ruhaszegélyét.»*) 

Nem éppen szerényen, Jézushoz hasonl í t ja magát Khoszrev 
a Alalia' ul Envár egyik elbeszélésében, m e r t ő neki is oly 
csodálatos életadó a lehelete. «Kora reggel k iment a pusztaságba 
a Messiás. A rét üdeséget megtízszerezte a lehelete. Egy balga 
szemtől-szembe csúfnevekkel il lette azt a t i tkok kincstárát (t. i. 
Jézust). Minden goromba szavára kegyes feleletet kapott Jézustól . 

*) Tádsverí ez szer-i kaszr-i bulend 
Pis u pesz sehr nezer mi figend 
Did buti der teb-i divdr-i kaszr 
Zuhreh sikáf hemeh khúbán-i 'aszr 
Sáh kih än did keráres nemánd 
Ká cideh-i szabr beh káres nemánd 
Germ firisztád pejámi bedft 
Tá bikuned deszt beh kámí bedú 
Kerd but ez páki d&mán-i kh'is 
Dámen-i kh'od perdeb-i számán-i kh'is 
Reft pesz perdeli beszi gutt ugúi 
Kám nejámed bell szúji kámdsűi 
Sell kib sudes perdeli-i dil csák csák 
Perdeh ber endákht zi bim-i lielák 
Guft beh khádim kill sud ez bárgáh 
Perdeh kesánes1 beh sebisztán-i sáli 
Guft szenem káj melik-i rűzgár 
Tádsveránrá bell gedáján csih kár 
Csiszt der in ten kih beesesmet nikűszt 
Káz kesis-i szineli giriftis dűszt 
Kerd melik dideh-i keszret pur äb 
Guft dú csesm-i tű zi men burd kh'áb 
Reft pericsihreh beh gundsi derűn 
Kerd beh engust dű dideh birún 
Dád beh khádim kih bugú bá emir 
Kfinesih zi men dűszt girifti bigír 
Khádim ez än hál kih sehrá neműd 
Gest zi szűzis szer-i seh pur zi dűd 
Ez ;emel-i kh'od beh khedsálet niseszt 
Kerd reliá dámen-i pákes zi deszt. 

Sobh-é Ommíd-fexte Pgrsan puhliée par 117—IIS. 1. Hoceyne Äzad 
(Leyde, 1909). 
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Bár ő kövekkel dobálta, csak lelki gyarapodással szolgált neki 
Jézus. Az ezen csodálkozó apostolnak kérdésére így felelt a 
Messiás: ,Mindenki azzal a pénzzel fizet, mely nála van (szó 
szerint : bányájában van), azt az árut adja elő, mely a boltjá-
ban van. 0 , eczettel teli edény, hogy adhatna édes bort, s az a 
ki csupa czukor, hogy adhatna keserűt? ' Áldott leheletű vagy te, 
oh Khoszrev, a kortársak között. Végre is te vagy ennek a kor-
nak a Jézusa.»1) 

A Lejla és Medsnün-ban ilyen ékes szavakkal magasztalja 
lelki vezetőjét, Nizám ed-Dint: «Az idők sarka és a hi t menhelye, 
a kegyesek egész körének a feje. Ő szent törvény terén Ahmed 
hitének rendbeszedője (szójáték a szent nevének arab jelentésé-
vel) tudniillik Nizám i Din Mohammed. Padisah ő a szegénység 
hajlékában. A szív birodalmában ő a világ menedéke. Ő a 
véliség birodalmának a szultánja. Szent verse a jók könyvének. 
Királyok királya ő t rón és korona nélkül. Az ő lába porára 
van szükségök a királyoknak.»2 

') Szubh dem reit Meszíhá bedest 
Szebzeh-i szehrá ez demes bedili gest 
Bikhiredi der rúkh-i an gends-i ráz 
Kerd bedusnám zubánrá diráz 
Hercsih kih ű guft szukhen ná szeváb 
Zin terefes búd beralimet dseváb 
Gercsih zed u liedser pehlú gezái 
Bűd zi 'Isza nefesz dsán fezáí 
Guft Meszih ez dem ruh ulláhí 
Kej zi demem dsán-i tú bl ágalii 
Her kesz an szikek kih der kán-i üszt 
Än beder üred kih bedukán-i űszt 
ű khum-i szirkeh eszt kudsá mej dihed 
Vänkili nebát eszt hezl kej dihed. 
Kkoszrevá kih kh'os demi ez hemdemán 

Rev kih tűi ákhir Tsza-i zemán. 

Perzsa kézirat 77. 1. 

») Kutb-i zemen u penah-i imán 
Szer-i halkeh-i dsumleh-i kerimáu 
Der ser i nizám-i din-i Ahmed 
Ja'ni kih Nizám-i Din Mohammed 
Der hudsreh-i fakr padisálii 
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A mulandóságra az AJ neh-i Iszkenderiben ezt hozza fel 
pé ldáu l : «A mikor ma jd betesztek a koporsóba (így szól Nagy 
Sándor), hagyjátok kilógni a két kezemet a csúnya ládából (az 
eredetiben szendúk-i peszt a . m. alacsony szekrény). Hadd lássa 
mindenki, mikor a palota kapuján kiérek, és hadd épüljön az én 
esetemen. Nézze, értse meg mindenki, hogy ime a dicsőségteljes 
világhódító, ki leigázta az egész földet színétől a tengerek mély-
séges mélyéig s a türkiz kék egek kegyelméből az egész min-
denség ura lett, és aki mondha t t a : karom erejével kényszerítet-
tem a világot, hogy kincsét, aranyát az én mérlegem serpenyő-
jébe vesse, ime üres kézzel távozik, itt hagyva drágakövét, aranyát. 
Ezt mondjátok el a népnek, hadd szemlélje a tehetetlenségnek és 
szegénységnek egykor mindenki számára bekövetkező órájá t . Űzzék 
ki szívókból a kincs u tán i vágyat. Sí r janak, ja jgassanak, ne az 
én sorsomon keseregjenek, az ő saját sorsuk jusson az eszökbe.»*) 

Der 'álem-i dil dsihán penáhi 
Der meszhef mursidiszt äjet 

.Szultán meraálik-i velájet 
Sáliinseh bl szerir u bi táds 
Sáhánes bekhák pál muhtáds. 

Kézirat, 112. L 
*) Der än dem kih gheletem beh szendűk-i peszt 

Zi szendúk birűn kunidem dű deszt 
Kih tá csűn zi kháneh girájem beh ráh 
Kuned her kih bíned beh ribre t nigáh 
Kih csűn men vilájet szitán! sigerf 
Zi nat'-i zemin tá bederjá ji zserf 
Beh firúzl ez cserkh firűzeh fám 
Beh zabt-i kh'od ävurdeh 'álem-i tám 
Dsihán dádeh ez zor bázűji men 
Hemeh nakd-i kho'd der terázűji men 
Zi csendán zer u guher bl sumár 
Tuhl deszt reftem szerendsám-i kár 
Bigűjid tá khalk nizáregl 
Bibinend In rűz blcsáregl 
Temenná bist zi dil kem kunend 
Neh ber men kih ber kh'ls mátem kunend. 

Sobh-é Ommid. Texte Persan. Publiée par II. Azad (Leyde, 1909) 
101—2. 1. 
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Seibáni, ein moderner persischer Dichter des Pessi-
mismus. 

Von 

Dr. Alexander von Kegl. 

Die modernen (Repräsentanten der schöngeistigen Literatur Iran's 
weisen in ihren Dichtungen nur wenig Originalität auf. Persönliches, 
selbst Erlebtes und Erdachtes findet man selten bei ihnen. Sie be-
gnügen sich meistens mit einer in Kleinigkeiten eingehenden Nach-
ahmung der alten klassischen Schriftsteller. J a fmä , Ka'áni, Visál, 
Hedäjet und wie sie alle heissen mögen, sind nur glücklich begabte 
Nachdichter der hundertmal bearbeiteten, zu poetischen Gemeinplätzen 
gewordenen Dichtungsthemen. Aus Seibäni's Werken weht uns ein 
anderer Geist entgegen. Er ist ein wahrer Zögling der Musen. Seine 
dichterischen Schöpfungen haben etwas Lebendiges. Sie sind keine 
sklavischen Copien der Alten. Seibáni ist kein grosser Dichter, aber 
Talent und Originalität kann man ihm wohl nicht absprechen. Statt 
sich in die Schule der grossen Vorgänger zu begeben, schöpft er 
die Begeisterung und den Stoff aus seinem eigenen Leben. Ein trau-
riger Zug geht durch die ganze poetische Thätigkeit unseres Dichters. 
Pessimistisch gefärbte Weltverachtung und Entsagung mit pietistischen 
Gedanken gemässigt findet man auf jeder Seite seines Diwäns. Die 
pessimistische Richtung Seibäni's lässt sich sehr wohl aus seinen 
Lebensumständen und Schicksalen erklären. Seibáni, mit seinem vollen 
Namen Abül-Nasr Fathullah Chän (gest. 1891), fiel der Ungerechtigkeit 
und Habgier der Behörden seiner Heimatstadt Kaschan zum Opfer. 
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Man hatte ihm all sein Hab und Gut genommen.1 Um Gerechtigkeit 
zu suchen verliess er Kaschan und siedelte nach Teheran über. Mit 
Mühe und Noth gelang es ihm sich Audienz beim Könige zu ver-
schaffen. Obgleich er von diesem gnädig aufgenommen worden war, 
so ward ihm Gerechtigkeit doch nicht zu Theil und seine seque-
strirten Güter bekam er nie wieder. Mit grellen Fa rben schildert Öei-
báni in vielen seiner Gedichte das Elend und die Entbehrungen 
seiner ersten Tage in der Hauptstadt des Reiches. ,Hier muss i ch / 
sagt er einmal, ,mit Bul fűr (Grützebrei) vorlieb nehmen, trotzdem dass 
ich noch Eigenthümer von drei Mühlen bin (Bulyür yurd bájedem 
ider begdi nun — Bänkih liest nüz begdjem seh dsjd). Einige Grosse 
des Reiches, besonders Emin es-sultán und der Kronprinz Muzaffer 
ed-din erbarmten sieh seiner. ,Wenn der Glioma (d. h. Emin es-sultán) 
nicht wäre und seine Wohlthat, da hätte ich keinen Gilim unter den 
Füssen und kein Gewand, um damit meinen Leib einzuhüllen.'2 Von 
den dringendsten Sorgen des Lebens befreit, von Emin es-sultán 
dazu ermuntert, begann er zur Erheiterung seines kranken Gemüthes 
Gedichte und Resáil zu schreiben. So entstanden nacheinander die 
Gedichtsammlungen Durg i durer (Sehatzkästchen der Perlen), Geng 
i guher (Edelsteinschatz), Zubdet ul-atär, Feth ü zefer (zum Lobe 
des Kronprinzen Muzaffer ed -d in ) , Mas'üd-námeh, Teng i Seker 
(Zuckermund), Seref ul-mulk, Kámránijeh (wo er den Kamrán Mirzá 
preist) und andere.3 Schon vor seiner Abreise nach Teheran hatte 
er Einiges verfasst, wie die Makälät seh gäneli, die Gevdhir mayzün 
lind die Feväkili el-sihr. 

Eine Auswahl aus allen diesen Diwanen hat auf Befehl Rida 
Chan's, des persischen Generaloonsuls in Tiflis, Isma'il Karagadaghi 

1 i b y \y\ y JLo } JSs. j Mukaddemah zu Munteych 
Seibání's. Konstantinopel 1308 (1891). 

2 Gc y y id} ji.J * i^U"1 (^jJUllA A^-ljä-^S 
Sik&jet ez ruzgär Munte%ek, S. lo. 

8 In einem Verse zählt er alle diese Dichtungen auf. Der Vers beginnt mit 
den Worten f>y\ j f GS} f j b b ü \ y y, Munte/eh S. r • • 
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veranstaltet.1 In der grossen Hauptstadt Iran's lebte éeibáni ganz 

eingezogen, nur von Zeit zu Zeit besuchte er seine Gönner, um seine 

Anhänglichkeit darzuthun und um neue Beweise der Gnade zu er-

halten. Fürstengunst war ihm nie bold gewesen, und nur mit Mühe 

gelang es ihm so viel Geld zusammen zu betteln, dass er in den Stand 

gesetzt war, für sich und seine zahlreiche Familie ein bescheidenes 

Haus bauen zu lassen. ,Aus Lehm und Ziegel hab' ich ein Haus 

erbaut. Es war ganz eng und hatte ein zu kurzes Dach.'2 Als Voll-

blut-Pessimist, der mit dem Leben hienieden entzweit, den Tod als 

einen langgewünschten Erlöser betrachtet, liess er neben seiner Woh-

nung eine Grabstätte einrichten. Wie Isma'il Kara£adaghl berichtet, 

hat er, als sein Wohnhaus und Grab fertig war, folgende zwei Vier-

zeiler hergesagt: ,Um an der Vergänglichkeit alles Irdischen ein Bei-

spiel zu nehmen, hab' ich dieses Grab vor meine Augen hingesetzt. 

Es soll mich lehren, dass diese Grabstätte allein mir von Rechten 

zugehört; die anderen Güter, Haus und alles Andere werden Andern 

zur Erbschaft fallen.'3 , 0 du rosenwangige Cypressengestalt, die über 

meinem Grabe wandelst/ sagt er in dem andern, ,bedenke, dass 

der unter deinen Füssen Liegende würdig ist mit allen beiden, deinen 

Füssen und Lippen Bekanntschaft zu machen.'4 — Seine Lebens-

schicksale zu verewigen, liess Őeibáni eine bündige kurzgefasste auto-
biographische Skizze in Stein eingraben (her sengt mankür) und als 
Denkmaltafel in der Hauswand einmauern. Diese lapidarische Lehens-
beschreibung ist voll pessimistischer, mit einem leichten Anfluge des 
religiösen Quietismus überzogener Gefühle. Dieselbe Scheinergebung 
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findet man in manchem seiner moralisirenden Gedichte. ,Was ge-
schrieben ist im Schicksalsbuche wird nicht anders.1 Ueber den Schah 
beklagt sich der Gottesfürchtige nicht (geleh zi Sah nekuned merdum 
i fodäi perest). In echt pessimistischem Sinne beschuldigt er wieder-
holt für sein Unglück seinen eigenen Vater, der ihn in den Wissen-
schaften unterrichten liess und so der Urheber seines Unglückes 
wurde. ,Als ich mein sechzigstes Jahr erlebte, da wurde es mir klar, 
dass der Pfeil, welcher auf der Sehne war, aus dem Daumenringe 
hinweggeflogen sei. Unsere Abstammung, Familie und unser Wissen 
haben unseren Misserfolg herbeigeführt. Und oh! du, die Seele deines 
Sohnes, dies hat alles dein Fehlgriff bewirkt. Du hast mich für die 
Vortrefflichkeit und die Wissenschaft gewonnen, und damit hast du 
einen Fehler begangen, weil die Vortrefflichkeit und die Kenntnisse 
die Ursachen meiner jetzigen Bettelei sind/1 Seibäni gesteht es selber 
in vielen Versen, dass er das Missgeschick hatte, durch seine Ge-
dichte den Zorn der Grossen zu entflammen. ,Ich, der im Dichten 
der Ruhm der Schönen hin, bereue dass ich je Verse gedichtet, 
denn in diesem Zeitalter hier in dieser Welt weiss ich kein schlech-
teres Handwerk als das des Dichters. Es ist mir sogar recht lästig, 
wenn Jemand erfährt, dass ich ein Kenner des Wortes (d. h. Schrift-
steller) bin. Ich schwöre es heim Gott, dass ich, wenn es um kein 
Rathgeben sich handelt, meine Zunge im Munde nicht einmal be-
wegen werde. Ich wollte Gott hätte mir, wie dem Viehe, kein Sprech-
vermögen geschenkt. Dann hätten die Grossen an meinen Worten 
keinen Anstoss gefunden. Trotz alledem kann ich, wenn ich die 
Unordnung der Dinge sehe, mich an das Schweigen nicht halten.'2 
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Die Mächtigen verachten die Poesie und die Dichter. ,Der Vers gilt 
bei den Grossen, welche die ersten Stellen bekleiden, weniger als 
die Gerste, und die Vortrefflichkeit halten sie für etwas Ueberflüssiges. 
(In dem vorigen Verse spielt der Dichter mit den fast gleichlauten-
den arabischen Worten S'ir ,Vers' und Se'ir ,Gerste', in dem letz-
tern mit fadl ,Vorzüglichkeit' und fadlah ,Ueberfluss, Ueberflüssiges'.) 
Mohammed fand Gefallen an der Poesie und Vorzüglichkeit,1 aus-
genommen dass diese der Verordnung Ahmed's nicht Folge leisten.2 

Wir Dichter sind Mohammedaner; aber was nützt es, wenn diese 
grossen Herren den Glauben Mohammed's befeinden.' In mancher 
Hinsicht interessant sind die politischen Satyren des Dichters, wo er 
mit unerbittlichem Zorne die Missbräuche einer asiatischen Regierung 
geisselt. Man kann nicht umhin, den Muth des Poeten zu bewundern, 
der inmitten der Gesetzlosigkeit sein Tadelswort hören lässt. Freilich 
er war nie ohne mächtige Beschützer gewesen; der Grossvezir und 
der Kronprinz waren ihm immer gnädig und unter ihrem Schutze 
konnte er Vieles wagen. Wie die Satyriker Russlands während der 
Reformperiode kritisirt und spottet Őeibání nur die Beamten, aber er-
wartet alles Gute von dem Schah, dessen Tüchtigkeit und Gerechtig-
keit er gelegenheitlich rühmt. Treffend schildert unser Dichter die 
erbärmlichen Zustände eines am Rande des Verfalls und der Ver-
wesung gerathenen Staates. Den Soldaten des Königs gebricht es an 
Kleidung und Brot (leSker i sultän kih nän ú gámeh nedärend), sie 

f Sbjíü ĵLäsJ ^ * ö ^-wlö ß 
f il^va. ŝ ®-"0 ^ k i Sjs * \\ i \ j jo lOljö JjM jjilS 

f iüstyj * J\ ^ ^ o U i U' 
p üji ' i >jS AAÍ-O ^jaÍ-AÍ. * - jiß UijlS j\ 

Munte%eb, S. i vv 
1 Hier scheint Seibäni vergessen zu haben, dass der Prophet den Dichtern, 

als seinen Rivalen immer feindlich gegenüber stand. Siehe Koran xxvi, 224. 
2 

j ó j b ^ x i (jjkf-« ^XjJy-o * kl^is C-aoI J - ^ J ^ j t i jl Jk 

CJÍd ofii) p. ß-« c f p i * >P. AiUoLA J f á j ^jwio 
^ ^ u d l s f ^ISLaü^sÁMS * j d p ^ ^ 
Muntegeb S. i r—ir. 
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werden sich bald empören und ihre Waffen gegen den eigenen König 

wenden. Alles sei in Unordnung; doch der Schah sieht all' dem ruhig 

zu. ,Abcr der König befindet sich auf dem schlechten Wege und ich 

weiss es nicht wer sein Führer sein m a g . 1 Sieh'/ fährt er fort, ,dass 

die Perlen der Muschel des Reiches in miserable Scherben verwandelt 

sind. Es gibt viele Staatsmänner, abe r keinen weiss ich aus ihrer 

Reihe, der fähig wäre, die zerrütteten Staatszustände zu ordnen/ — 

Ein begabter Vezir ist von Nöthen. E r vergleicht hier den Sultan 

mit dem Glutbecken und den Vezir mit dem wohlriechenden Aloe-

holze. Beide sind in gleichem Grade unentbehrlich, wenn man sieh 

am Wohlgeruche ergötzen will. Mit der Strafe Gottes bedroht Sei-

háni den schlecht verwaltenden Vezir. ,Der Glaube ist k rank , der 

Staat leidend. Nach all diesem, warum ist der Khodscha lustig und 

guten Muthes? Der Staat und der Glaube, alle beide sind in seiner 

Hand. Darum nennt man den Khodscha Staatsminister. Wer hat es 

gesagt, dass, wenn diese zwei gefährdet sind, man den Khodscha 

darüber nicht zur Rede stellen wird? Gott wird von dem Khodscha 

Rechenschaft fordern, weil er nah u n d der Padischah fern ist. E r 

wird befragt über die Wehklagen des Volkes, über die Ungerechtig-

keiten der Steuercintreiber. Gesetzt er sei taub und blind, dass er 

so ruhig da sitzen kann . Der mit Sehvermögen begabte Khodscha 

sagte mir gestern, dass seine Füsse schon am Rande des Grabes seien. 

Siehenzig und einige J a h r e hab' ich bereits und fortan werde ich 

mich nur nach der Hur i und dem Paradiesgarten sehnen. E j Kho-

dscha, so antwortete ich ihm, diese zwei können blos jene bean-

spruchen, welche nur Lobenswerthes u n d Gutes gethan haben. Darauf 

kann unmöglich derjenige rechnen, an dessen Thaten die Ungerechtig-

keit Gefallen findet, aber die Gerechtigkeit sie beweinen muss. Die 

Provinzen sind zu Grunde gerichtet, abe r er freut sich herzensfroh 

darüber , dass sein Haus und Garten b lühen / 2 Mit ungewöhnlicher 

1 .A ,—£, J5'i , w-G * ĵaLO GG-toJ i^^lj cß^ß 

Munteret) S. r-0. 
2 

JiiA^A. l̂ ix. * J ^ J U^Xe 
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Verwegenheit ermahnt er in einem Gedichte den König. ,Das ist 

nicht genug, dass du sprichst: Ich hin gerecht wie Kesra (Khos-

roes), wenn du die Wurzel des tyrannischen Mannes nicht ausjätest. 

Wenn du den grimmigen Wolf von der Herde nicht wegtreibst, da 

werden dich die Könige für das Hirtenamt unfähig halten. Dem 

gebührt das Hirtenamt, der den Wolf von der Herde wegtreibt und 

die ganze Nacht durchwacht. Wie kann der schlafende Schäfer am 

Tagesanbrüche eine Spur der Herde sehen?'1 Nach Seibani sind die 

Tyrannenfreunde weit schuldiger als die thätigen Ungerechten. 

,Schlimmer als die Tyrannen sind die Freunde derselben, weil sie 

— man könnte sagen — mit der Tyrannei liebäugeln. Morgen viel-

leicht werden sie der Strafe unterliegen, die heute noch prahlen. Die 

Emire, welche die Tyrannen begünstigen, gleichen den Wölfen, die 

sich um das Wohlergehen der Schweine bekümmern. Und wenn der 

König dies gut heisst, dann soll man ihn nicht zu den woblregierenden 

Königen reebnen. (Im Original SAhhäzän nach der Analogie der 'ISk-

bázán gebildet; Sáhbáz bedeutet übrigens ,Falke'.) Er ist mit dem zu 

L L - — A Ä I ^ A fb J f * D Lij iJU-wDA jJb dXl* 

CU-jl^A j b j \ AjsJyb * O iS AS j j j^JDo f> Lj^il 

O «Ujj} AÜJjb.3 e&Pj i óri^^S * A LS ( j ^ j b AÄ.I3A. j l Sjjl 

AJ}j r X O 1 - * ^ ^ * J ^ U X - Cdj 
Aj^S 3 jS f ULß * j Sbo AS f obbo t A~S 

j^S i X ^ J U-0 AS A Cri i i b b o An-Iji. 

Munte/eb ez nqtáih menzümeli, S. £ • 
1 

Jf-o j\ » j J S y> Ab g . ) jS * J j b ^ J j ^ S fXc AS AÄ 

C-I-ÖU-X * i_s b ^ j JS^SCui jS\ Ais 

J l iob i ^ Ü i A ^ J b i ^ i b j AlSjl isf^S * j , >\y> AS ^ U Ü i f } } - ^ CXeblS 

,1 i 'l óJóy ^ S AIS j \ J3A) J3 j * DÜSS A~»jt> j Ü Ü I X - o AS ^ b ^ Ä . 

Munteyeb yvb eat zi ialiän i tjiliän yübi goftär, S. 1 £ . Diesem Gedichte mag die von 
dein gewesenen Gesandten der Vereinigten Staaten in Persien, BENJAMIN, mitgetheilte 
Anekdote zu Grunde liegen. Persia and the Persians, London 1887. S. 193—194-
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vergleichen, der den Wolf auf seine Herde hetzt und selber nach-

rennt. '1 Neben dem Könige und anderen Grossen des Landes preist 

Öeibáni auch Anis i daulet ,2 die Favorit in des Herrschers. Hie Orien-

talen sprechen nicht gern von ihren Familienangelegenheiten. Man 

kann während einer langen Zeit in ziemlich intimer Freundschaft 

mit Jemandem verkehren ohne einmal zu erfahren, ob er verheiratet 

sei oder nicht. Dem Reformator-Könige gegenüber konnte sich Sei-

bäni wohl diese Freiheit erlauben. ,Eine Frau, die ein schönes Ge-

sicht, schönes Haar und gute Sitte zieren. Sie ist die Seele des Gatten 

und die Sonne des Palastes (muSkö). E ine so reine, anständige, sitt-

same und mit Seelenstärke ausgestattete Frau erhöht die Ehre ihres 

Gemahls, trotz dem Umstände, dass ihre Augenbrauen hundert Falten 

haben. (Ein unübersetzbares Wortspiel mit abrü ,Augenbrauen' und 

äb-i-rü ,Ehre ' . ) Hundert dieser Art von Schönen bat in seinem Schlaf-

gemache der Schall, dessen Residenz mit allem Zubehör dem Garten 

des Paradieses gleichkommt. Sie haben Alle die Eigenschaften und 

die Sitte einer Maria. Die Thaten Aller sind gut wie die der Räb'iah.3 

Sie ist die Herrin der Frauen des königlichen Vorhanges, da sie den 

ersten Rang unter ihnen und die grösste Schönheit besitzt. (Im Ori-

1 - l Á t ^ f r y> * O Ü ^ ' 1 C j L I U » ß ß A 

cßßj 3 £>>ß ß Mi^jJ J * ^ 3 jfi yy Ifii-i 
pß'ßj Í fi*. * x b l J U i ^ b dS 

^ f r f -Jslio \\ ^jäkXÄS J o U i b * ulijlS ^JfclXofrj 

cßß 2 ^sß.ß* ß csÄji U 1 ^ * ^ ß <Jfß ^ 
Munte/eb, S. rt 1 

2 The present (dies gilt vom Jahre 1885) favorite is Aneesee Doiiléh. If no 
strictly handsome she has, it is said, a very pleasant, amiable face, and is gifted 
with unusual tact and intelligence. Benjamin, Persia and the Persians. London 1 8 8 7 . 

S. 205 . 
3 Eine wegen ihrer Heiligkeit berühmte sprichwörtlich gewordene Frau, die 

Tochter des Isma'il al-'Adawijah. Sie lebte im ersten Jahrhunderte der Hidschra 
in der Stadt Basrah dS ClAb <JD -̂f-Jo 5 X J b j fr 
J j q ß f r ^ ^ßfrji^, Obolä-»J X-btlysrtr® öS ^f r j y t j , iJ-L-D 
j J o b ^ t (Jjbj AäaIj. Ofi-^te. ITA, eine persische Bearbeitung des 
türkischen Werkes Meíáhir el-nisä des Mohammed Zehení Efendi. 
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ginal steht sirneh, was man französisch sehr wohl la creme des belles 
übersetzen könnte). Man hätte Recht zu sagen, dass sie dem männ-
lichen Löwen das Herz entreisst, weil sie das Herz des Königs in 
der Hand hat. Der Schah machte sie zur ,Vertrauten des Staates'. 
Sie sitzt j a mit ihm intim und befreundet. Bilkis ist sie und der Schah 
ist Sulejmán. Und wer die Bilkis in Schatten stellt — sie ist es. 
Sie sind eine Seele und zwei Körper. Aber in Wahrheit bergen zwei 
Hülsen einen einzigen Kern. '1 
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V Sájek, der Satyriker des Vagabundenlebens in Irán. 
Von 

Dr. Alexander von Kegl. 

Die modern-persischen Dichter sind in der Regel, wie ich schon 
bemerkt habe, Sklaven des Herkömmlichen.1 Grosse Varietät der 
besungenen Gegenstände kann man ihnen nicht nachrühmen. Es ver-
räth darum immer einen selbständigen, wenn auch noch keinen grossen 
Geist, wenn man einen derselben neue, noch nicht breitgetretene 
Pfade einschlagen sieht. 

Solch ein Neuerer ist der Poet Säjek- Ueber seine Lebens-
umstände kann man leider nichts Sicheres berichten.2 Er scheint 
das Leben der persischen Bottier aus eigener Erfahrung zu kennen. 
Wenn auch kein Bettler seihst, so hat er doch gewiss viele Schulden 
gehabt. In einem seiner Verse drückt er sich diesbezüglich so aus: 
,Lass uns ja nicht, o Gott! hienieden in dieser Welt unter der Schulden-
l a s t s t e r b e n 1 (bell zir kirz ej j (á l i k memirän der gihán márá). A n 

einer andern Stelle seines Diwans beklagt er sich über seine Gläu-
biger, dass sie ihm keine Ruhe lassen — er müsse sich vor ihnen 
irgendwohin flüchten.3 Aus einigen seiner Gedichte kann man mit 
einem gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit folgern, dass Gilän 
seine Heimat war. Seine Gedichtsammlung muss er während der 

1 Vgl. diese Zeitschrift Bd. vi, S. 167. 
2 Möglicherweise identisch mit ^a -oGLoo J^oLiO, der, in Kurdistän als Rich-

ter wirkend, einige Lobgedichte verfasst haben soll. Megma el-fufehä II, S. 246. 

J jko \jAj-L« * jGjtO j\y> u . ^UdyÉT'Li' 
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Regierung des jetzigen Herrschers geschrieben haben, weil er ge-
legenheitlich den Schah Nasreddin lobt. 

Sajek's Gedichte, in denen er das Bettclwesen seiner Zeit sa-
tyrisirt, sind in einer volksthümliehen, leichtverständlichen Sprache 
abgefasst. Eine Anzahl charakteristischer Verse aus seinem Diwan 
habe ich während meines Aufenthaltes in der Hauptstadt Persiens 
im Jahre 1889 nach der Mittheilung eines jungen Persers, Namens 
Abulfazl, zu Papier gebracht. Er las mir die Gedichte laut vor. Ich 
habe dieselben in Transcription niedergeschrieben, um eine Probe 
der modernen persischen Aussprache zu haben. In deu folgenden 
Zeilen will ich aber, um das Verständniss derselben zu erleichtern, 
durchgängig die arabische Schrift und die wissenschaftliche Trans-
scription anwenden. 

In den Anfangsversen seines Diwans erzählt Sájek umständ-
lich, dass seine Vorgänger schon Alles besungen haben; kein Gegen-
stand sei unbehandelt geblieben (nah mandeh metlebi td men bigújem). 
Was sollte er besingen? Da fällt ihm ein, dass noch eine Geschichte 
intact (jungfräulich) geblieben ist, nämlich die des Bettlers (buved 
jek ddstáni ez geda bikr). Die ganze Welt sei voll von Vagabunden. 
Das Bettelvolk belästigt allerwärts die Menschen, und niemand hat 
noch die Idee gehabt, die Eigenschaften desselben in einem poetischen 
Werke zu schildern. E r scheint aber sieh dann des von ihm gewählten 
ungewöhnlichen und nicht eben erhabenen Gegenstandes zu schämen: 
,Bin ein armer Schuldner, und meine Poesie ist wenig geliebt! — 
Wenn ich meine Schuld bezahlen kann und der Tod mich leben 
lässt, dann werde ich einen würdigeren Gegenstand: die Begeben-
heiten Kerbelä's erzählen. Da wird man Sájek's Gedichte besser 
gemessen können.' Er betheuert wiederholt, dass das, was er schreibt, 
die reine Wahrheit und keine poetische Uebertreibung ist. ,Man 
nehme an meinen Worten keinen Anstoss. Ich sage nur das, was 
über alle Zweifel erhaben ganz so ist, wie ich es schildere.' 

Sájek geisselt unbarmherzig den herumirrenden Bettler. Dem 
Bettelmanne spricht er alle guten löblichen Eigenschaften ab. Natür-
lich nur dem arbeitsfähigen Taugenichts. Mit dem wirklichen noth-
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gezwungenen Bettler hat unser Dichter auch ein wenig Mitleid. Einem 
solchen erlaubt er das Betteln (sail i Selis i miskinrä nebáíed neu' 
der \tlem). Dabei macht er die Bemerkung, dass er seinerseits, ob-
gleich ohne Vermögen, sich nie der Bettelei schuldig gemacht hat 
(hergiz men nekerdem der gihan in kár). So sehr verachtet er den 
Pauperismus, dass er es ganz in der Ordnung findet, wenn man ihn 
selbst als einen Armen meidet. Man muss sich ja vor diesen Bettel-
sackträgern in Acht nehmen (im Original zenbíldúSán ,Korbtragen-
den'). Der professionelle Bettler ist kein guter Moslim. ,Vom Sonnen-
aufgänge bis zur Mitte der Nacht geht der Bettler herum und denkt 
nicht ans Beten. Warum ist abgeschafft worden der Erwerb in dieser 
Welt? Jedermann ist ein Bettler geworden und schämt sich dessen 
nicht. Wenn auch einige Bettler wirklich arm und schwach sind — 
manche sind unter ihnen Reiche, Rüstige und grosse Gelehrte.1 Die 
Bettelei entwürdigt den Menschen. Das Betteln erniedrigt den Men-
schen. Die Bettelei verdunkelt den hellen Tag. Der Erwerb eines 
Bettlers ist in der That dem Unglücke gleich zu achten. Man sollte 
auf diesen krummen Weg nicht erpicht sein. Das Betteln vergilbt 
die Gesichtsfarbe des Menschen. Wie könnte dasselbe für einen 
menschlichen Erwerb gelten? Mag der Bettelmann noch so ein-
genommen sein füt- seine Kunst — das Glück dieses Weges kann 
lange nicht dauern!' (im Original ,zwei Tage' du rűz).2 

Der Bettler kann unmöglich seiner zur zweiten Natur gewor-
denen Lebensweise untreu werden. ,Wenn auch der Bettler so reich 
wird an Juwelen und Perlen wie Kanin — das Betteln bleibt sein 
Handwerk, weil er einmal sich daran gewöhnt hat. Der erhitzten 
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Schlange gleicht der gierige Bettler, wenn er sich allerwärts begiebt. 
Du kannst ihm dein ganzes Hab und Gut verschenken — noch be-
vor er deine Pforte verlässt, wird er sich über dich beklagen.'1 

Wer das Bettelwesen Persiens, wenn auch nur oberflächlich 
zu kennen Gelegenheit gehabt hat, der wird bajek's Entrüstung wohl 
begreifen. Es giebt da eine ungeheuere Menge von Bettelmännern 
aller Art. Das Bettehvesen ist eine Landplage geworden. Die Bettler 
sind sehr unverschämt und fordern viel. Nur wenige bitten mit einem 
jek láz bemen bedeh (,gieb mir etwas'), meistens geben sie die gefor-
derte Summe selbst an. — Ein Graubart von einem Bettler z. B. 
hat von mir immer mit den Worten: jek hezdr bemen bedeh (,gieb 
mir einen Kran,' d. i. tausend Dinár) gebettelt und murrte laut, wenn 
er weniger erhielt. 

Natürlich muss man das gewöhnliche Bettlergesindel von den 
religiösen Corporationen angehörenden Derwischen wohl unterscheiden. 
— Őájek verspottet und geisselt nur das gemeine Vagabundenwesen 
und hütet sich, die Derwischenschar anzugreifen. 

Nach seiner Aeusserung giebt es keine grössere Plage als das 
Bettlerwesen (belát ez gedá bedter bein níst). In einigen Poemen 
lässt er den Vagabunden für sich allein sprechen. Diese Bettlerlieder 
beginnen fast immer mit einem mirevem. Z. B. ,Ieh werde mich nach 
Restabäd begehen. Da kriege ich Kedsch (eine Art wohlfeiler Seide) 
und werde aller Leiden los.'2 Alle diese Gedichte sind sehr ein-
tönig. Der Landstreicher beabsichtigt immer einen Ausflug irgend-
wohin zu unternehmen. Einmal nach Schehrestän, wo er, tun die 
Hitze des Sommers ertragen zu können, von Allah Hilfe bittet. Ein 
anderes Mal nennt er einige persische Dörfer wie Hadschekin und 
Tazäbad, wo er hofft seine Börse füllen zu können und sein Herz 
zu erfreuen (kiseh rá pur kunem dilrä sad). Der Bettler ist in Sajek's 
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3 4 2 A l e x a n d e r v o n K e g l . 

Versen besonders erpicht auf Seide; wenn er Kedsch nicht kriegen 
kann, so begnügt er sich auch mit Las (Seide gemeinster Art, noch 
werthloscr als Kedsch). Nach unserm Satyriker giebt es einige ira-
nische Provinzen und Städte, welche wegen der übergrossen Anzahl 
des dort zusammengerotteten Bettelgesindels eine Art der Berühmt-
heit erlangt haben.1 So die Stadt Reseht (bááed bemulki rest hemí-
seh pur ez gedd). In einem andern diesbezüglichen Verse findet er 
es passend, die Versammlung des dortigen Bettlergesindels mit der 
Menschenmenge des Auferstehungstages zu vergleichen. ,Die Ver-
sammlung der Bettler zu Rescht nimmt sich so aus, wie die grösste 
Versammlung (d. h. am Auferstehungstage). O, ihr Schi'iten! Mag 
der Bettelmann so träge sein wie der Faullenzer von Bagdad, wenn 
es heisst etwas zu verrichten oder zu arbeiten; — aber ihr sollt es 
wissen, Schi'iten, wenn es darauf ankommt zu essen, da verzehrt er 
alles mit Heisslmnger (oder gleich dem Seidenwurme, wenn man die 
Bedeutung ,Seidenwurm' für júhá, was in allen mir zugänglichen 
Wörterbüchern fehlt, mit weitern Belegen beglaubigen könnte). Jeder 
Bittende, der keine Stimme hat, wird so schön sprechen wie die 
singende Nachtigall, nachdem er sieh nach Rescht begeben hat. — 
Ihr sollet, Schi'iten, nur nach Rescht gehen, um gewiss denjenigen 
zu finden, der aus eurer Reihe verloren gegangen. '2 

Die Provinz Gilan ist vor allen anderen Gegenden des Reiches 
bedroht von dem Vagabundengesindel. — Sájek wendet sich daher 
zu Gott mit der Bitte, dass der Allmächtige den Bettler auf den 
rechten Weg führen möge: damit wäre Gilan und Rescht befreit 
von der Bettlerplage. ,0 Herr , aus Gnade mache die Führung auf 
den rechten Weg dem Bettelmanne zu Theil. Da wird jede Provinz 
sicher gestellt gegen die Hand des Bettlers. Besonders die Stadt 

1 Vgl. diese Zeitschrift, Bd. ív, S. 174. 
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Rescht, wo die Bewohner Tag und Nacht wegen des Bettlers sich 
keine Stunde Ruhe gönnen können. Verlängere, o Herr, das Lehen 
der Gilaner; dann mögen sie alle sich des Wohllebens erfreuen.'1 An 
einer andern Stehe schildert Sájek die traurige Lage der Giläner, 
weil die von allen Seiten heranströmenden Bettler ihr Leben ver-
bittern. Die Bettler jammern so laut, dass vor Schreck die die Erde 
Tragenden (Stier und Fisch) zittern (ez ein heibet bilerzed gáv u mdhi). 

Die grosse Plage sehend, hat unser Dichter ein Mittel erdacht, 
womit man nach ihm mit Leichtigkeit die Bettelei abschaffen kann. 
Diese sicherheilende Arznei ist — der Stock. Sájek weiss nichts von 
der Theorie eines LOMBROSO, der mit seinem bekannten Werke L'uomo 
delinquente eine Revolution in der Rechtsphilosophie verursacht hat. 
Er sieht in dem rüstigen Müssiggänger einen Faullenzer, den man 
mit Prügel zum Erwerben treiben und in ein nützliches Mitglied der 
menschlichen Gesellschaft verwandeln könnte. ,Man muss sie so lange 
schlagen bis alle ihre Glieder mürbe werden (wörtlich: zerstückelt 
werden). Man kann sagen, wo keine Widerspenstigkeit vorkommt, 
da giebt es Gehorsam. 0 Sclii'iten! Der Hals des Bettlers ist immer 
gebückt. Trotzdem glaubt er in seiner Bettelei eine Art der Tapfer-
keit zu besitzen. Schon viele schöne Verse haben die Poeten ge-
dichtet. Aber es wurden noch nie die Bettler besungen.'2 Man sollte, 
nach der Meinung Sájek's, erstens den Bettelmann ermahnen, ihn 
zu überreden suchen und erst dann, wenn er sich nicht bessert, das 
drastische Heilmittel, den Stock, bei ihm anwenden. ,Ermahnet den 
Bettler, o ihr Schi'iten, dass er auf seine Lehensweise verzichte. 
Behandelt ihn übel, falls er der Ermahnung keine Folge leistet. Dann 
wird er mittels Schmerzen dazu gebracht, seinen schändlichen Weg 

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. VII. Bd. " 2 3 
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zu verlassen. So lange dieses schamlose Bettelvolk seinen Unfug 
treibt, muss man sehr viel Unangenehmes erdulden/1 In gleichem 
Sinne spricht sich Säjek aus in einem andern Gedichte seines Di-
wans. ,Die Arznei der Bettelei ist der Stock! Die Schande hilft wenig. 
Wo man den Bettler sieht, muss man nach dem Stocke greifen. Wenn 
man sie gehörig durchprügelt, dann wird jeder Bettler sich einen 
ehrlichen Erwerb wählen/ 





Zur Geschichte 
der persischen Litteratur des 19. Jahrhunderts. 

Von 

Dr. Alexander von Kégl. 

M a n ist gewöhn t , die neueren Produete des or iental ischen 
Geistes als servile Im i t a t i onen der grossen a l ten Vorb i lder zu be-
t rachten. Dieses U r t h e i l scheint uns gerecht zu sein. I n der T h a t 
t r e i b t m i t wenigen Ausnahmen 1 ) der moderne morgenländische 
D i c h t e r , welcher Na t ion er auch sei , das D ich ten als H a n d w e r k . 
E r is t ke in Poet von Gottes Gnaden , sondern nu r ein mehr oder 
wen iger geschickter Versmacher , der seine Gedichte nach Mus te r 
v e r f e r t i g t , wie der Schneider die K l e i d e r , der Schuhmacher die 
Schuhe. Das menschliche L e b e n , diesen U r q u e l l al ler Poesie bei 
Seite lassend, s tudier t er n u r die t od ten Buchstaben seiner Klass iker . 
E r bewunder t alles was a l t ist . S ta t t etwas Neues zu erf inden, 
was i m m e r schwer f ä l l t , bemüh t er sich n u r , die herkömml ichen 
dichter ischen Stoffe neu aufzuputzen. Der S t i l g i l t i h m a l les; den 
I n h a l t u n d die poetische Schönhei t vernachlässigt er als Neben-
sache. Man kann d a r u m ohne Ueber t re ibung sagen, dass er i n der 
Regel gar nichts empf inde t , sondern nu r das was andere schon 
ge füh l t haben nachempfindet. Tausendmal bearbeitete Gegenstände, 
w ie J ü s u f und Zu le j ha , Megnün und L e i l a , Iskender , 'A l l ' s u n d 
M o h a m m e d s kriegerische Abenteuer u n d Fe ldzüge, werden wieder 
und wieder besungen. Es versteht sich von selbst, dass diese Neu-
bearbei ter die al ten Sagenstoffe, einige st i l ist ische Verz ierungen 
abgerechnet , fast ganz so w ieder erzählen wie ih re Vorgänger sie 
beschriehen haben. E in Europäer kann unmög l i ch einem solchen 
Machwerke Geschmack abgewinnen. Dies is t auch eine der U r -
sachen, w a r u m die neueste persische L i t t e r a t u r von Seiten der 
Abend länder so wen ig Beach tung gefunden. E thé 2) und al le die-
j e n i g e n , welche über die persische L i t t e r a t u r geschrieben haben, 
begnügen sich m i t einer kurzen al lgemein gehaltenen Charak ter is t i k 

X) Hierher gehören die neueren türkischen Autoren, wie Kemäl Bej, 
Tewiik, Hilmi. 

2) Mystische, didaktische und lyrische Poesie und das spätere Schriftthum 
dor Perser. Hamburg 1888. 
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der zeitgenössischen Poesie. So is t es n ich t au f fa l lend , wenn der 
moderne persische Parnass f ü r d ie grösste Z a h l der Oriental isten 
eine te r ra incogn i ta ist . Man kennt höchstens d re i oder v ier D ich te r 
dem Namen nach. Nicolas nennt deren d r e i : Ka ' än i , Jagmä, 
Serüs ' ) . Polak e rwähnt i n seinem klassischen W e r k e Ka'äni als 
einen berühmten D i c h t e r , der m i t t e l s t Op ium seine Phantasie zu 
erfr isehen und sie zu steigern gewohnt war . Ueber seine dichterische 
T h ä t i g k e i t weiss er übr igens nichts zu berichten. I n den folgenden 
Zei len werden w i r versuchen, Ka 'än i und ein Paar andere Grössen 
der modernen persischen D i ch t kuns t vorzu führen. Ka 'än i s) 
oder m i t seinem vo l len Namen Hab ib -u l läh e l -Pärs i s t ammt , w ie 
schon sein Beiname andeutet , aus Färs. Seinen Va te r Mi rza 
Mohammed ' A l i , der unter dem Dich ternamen Gulsen (Rosenhain) 
einen D iwan Gedichte zusammengeschrieben h a t , kennt der als 
L i t t e r a t u r h i s t o r i k e r und Lex icograph berühmte Perser Rida K u l i 
H ä n persönlich. Nach ihm war er ein bescheidener, genügsamer 
Mann (merd i kän i ' dervis-mesreb) u n d als solcher i n seiner Geburts-
s tadt al lgemein geachtet 2). Gulsen's Gedichte erheben sich jedoch 
n i ch t über das Mit te lmässige. E r verd ien t nu r insowei t E rwähnung , 
als wahrscheinl ich sein Beispiel dem jungen Ka 'än i den ersten 
A n t r i e b gab, s ich der Poesie zu w idmen. Ka 'än i wa r ein f rührei fes 
Genie ; als acht jähr iger Knabe machte er sich bereits durch seine 
gelungenen Gedichte einen Namen. Sein Lebens lau f bietet wen ig 
Interessantes. A l s Lobdichter wusste er die Guns t des Pr inzen 
Hasan ' A l i Sugä ' es-Seltenet zu gew innen , der damals S ta t tha l te r 
von Horäsän war . D a m i t war sein G lück begründet . Später w i r k t e 
er noch als H o f p o e t Mohammed-Schah's und nach dessen Tode be-
k le idete er dieselbe Stelle bei dem je tz igen Herrscher . — Ka 'än i 
is t anerkannt der beste moderne persische D i ch te r unseres Jahr -
hunderts. E i n W o r t k ü n s t l e r ersten Ranges, w ie V i c t o r Hugo, be-
zaubert er alles m i t der Farbenpracht seiner zuwei len sehwulst igen 
aber immer doch poetischen Sprache. Schöne, echt oriental ische 
Metaphern u n d kühne Gleichnisse wechseln bei i h m m i t den aus-
gesuchtesten St i lwunder l i chke i ten . E r t rachte t da rnach , den Leser 
zu überraschen. Besonders seine Lobged ich te s ind in dieser H i n -
s icht bemerkenswerthe Beispiele eines kuns tvo l len blumenreichen 
Sti ls. I n einem Gedichte, i n welchem er den Prinzen Suga 'es 
Seltenet preist, beg inn t er folgendermassen: 

1. Weinschenk, i n dieser ka l ten Win te rsze i t enthalte das Glas 
den T r i nke rn n i c h t vor . 

2. Betrachte die Käl te des Win te rs , welche so gross ist, dass selbst 
das brennende Feuer des Kohlenbeckens eine E isk rus te bekommen hat . 

1) Dialogues persans-franijais II. od. Paris 18G9. Preface. 
2) l ^ W ä J I II. Dd. p. 42G. 
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3. D i e F l a m m e des F e u e r s , welche noch m i t demselben zu-
sammenhäng t , beschämt m i t i h re r F e u c h t i g k e i t den Regent ropfen. 

4. So zusammengef roren is t das B l u t i n den A d e r n , dass d u 
meinen k ö n n t e s t , ein r o t h e r B a k a m z w e i g sei an die Ste l le des 
B lu tes ge t re ten . 

5. D i e E r d e is t w o h l f ü r ein J a h r h u n d e r t m i t Lebensmi t t e l n 
v e r s o r g t ; so v ie l M e h l ha t aus i h rem Sacke die W o l k e a u f sie 
ausgeschüt te t . 

6. D a s Feuer i n der Schmiede beschämt , was H ä r t e be t r i f f t , 
den H a m m e r u n d ve rspo t te t den Amboss. 

7. D e r schneebedeckte B e r g un te r der s ta r ka rm igen W o l k e g le i ch t 
dem D i v S i p l d un te r den Händen Rus tems , des Sohnes Destän's. 

8. So z u m E i sk l umpen zusammengefroren is t das M a r k der Knochen, 
dass m a n meinen könnte , m a n hät te sie m i t Felsblöcken ausge fü l l t . 

9. D e r H i m m e l i s t über die E r d e e r z ü r n t , u n d H a g e l w i e 
Lanzenspi tzen schleudert er a u f ih ren L e i b . 

10 . I c h bemi t le ide d ie Sonne, dass sie i n dieser Jahreszeit an 
jedem M o r g e n nack t i h ren L a u f beginnen muss 1.) 

1) j — y y y — 
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Noch gewagtere Gleichnisse f indet man i n einem andern Ge-
dichte , i n we lchem er die Schönheit seiner Gel iebten und seinen 
durch L iebespein zerrüt te ten Zus tand beschre ib t : 

1. Des Morgens , als die Sonne vom Osten her ih r H a u p t 
erhob, t r a t me in l iebliches mondgleiches L iebchen zur Thü re herein. 

2. B is zu r M i t t e reichte i h r wallendes H a a r ; m i t dem Gür te l 
spielten ih re krausen Locken. 

3. Sage n ich ts von L o c k e n ; ein Hyac in t l ienbeet is t es. Was 
spr ichst d u v o n A u g e n ? E i n paar Narcissen s ind es. 

4. A l s sie zur T h ü r e here in k a m und m i c h erbl ickte, fand sie 
m ich j ä m m e r l i c h u n d k r a n k i m Bet te l iegen, 

5. m i t e inem Pelz , g le ich einer I g e l h a u t , u m die Schul tern, 
einer Nachtmütze , w ie der Wiedehop f sie hat , au f dem Kopfe ; 

6. die Nase hoch emporstehend, das K i n n eingesunken, Schnuv-
b a r t u n d Backenbar t i n w i l de r Unordnung . 

7. M e i n M u n d und meine L i p p e waren so dünn wie die des 
Affen. Hände u n d Füsse, was Schwäche anbe lang t , gl ichen denen 
der Eidechse. 

8. Meine Näge l waren (so dünn) wie Katzenkra l len . M i t dem 
des männl ichen Af fen vergle ichbar war me in K i n n 1 ) . 

U m etwas Neues sagen zu können, schreckt er vor geschmack-

Lithogr. Bombay 1277. 

Diwán S. iif 
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losen u n d w e n i g poetischen B i l d e r n n ich t z u r ü c k . I n einem seiner 
Gedichte z u m Beispiel , wo der D ich te r das l ock ige H a a r seiner Ge-
l iebten beschre ib t , spr icht er so : 

1. O h , das wal lende H a a r meiner S c h ö n e n ! O h , d u leblose 
V i p e r ! D u k r ü m m s t d ich noch, während doch eine todte V i p e r sich 
n ich t m e h r k r ü m m e n kann. 

2. D u b i s t eine t o d t e V i p e r und w i r a l le s ind aus l a u t e r 
L iebe zu d i r T a g und Nach t so leb los, w i e d ie erschlagene V i p e r . 

3. D i e Schlange ve r l i eb te sich e ins t i n die Cypresse des 
Gartens; e ine solche Schlange b i s t d u u n d b e w o h n s t die schwankende 
Cypresse. 

4. D u n i m m s t dich gerade so aus w ie d ie Schaale einer W a a g e , 
Abe r die W a n g e n meiner Ge l ieb ten glänzen noch mehr als der S t e r n 
Venus, w e n n er i m Sternb i lde der Waage s teh t . 

5. G e k r ü m m t bist d u w i e ein K rebs , aber das A n t l i t z me ine r 
Schönen i s t l i eb l i cher anzuschauen als der M o n d , wenn er i m Ze ichen 
des Krebses v e r w e i l t ' ) . 

W i e fas t al le modernen D i ch te r I rans , so l iebäugel t zuwe i l en 
auch Ka 'än i m i t dem seit ' O m e r I je j jäm's Z e i t e n Mode gewordenen 
Cynismus u n d r ü h m t die T r u n k e n h e i t u n d den We in . I n e inem 
Ghasel d r ü c k t er sich so a u s : 

1. I c h w e r d e mich v o n j e t z t an n i c h t m e h r m i t dem K r u g e 
u n d der Wein f lasche begnügen. K o m m Schenke , lass m i c h i m 
Weinfass s i tzen, dass m i r der W e i n bis zu r K e h l e reiche. 

2. A u s e inem Stücke me ine r Leber w i l l i ch Bra ten machen, 
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aus meinem B l u t e W e i n . D e n n so lege i ch m i r das Gebot de r 
S c h r i f t : esset u n d t r i n k e t , aus ' ) . 

Den W e i n empf ieh l t er als Panacea gegen alle Uebel u n d 
Sorgen des Lebens : 

1. W i e lange sol len w i r uns noch u m Z e i d u n d 'Omar k ü m -
m e r n ? Es l o h n t sich mehr als Gr i l l en fangen aus dem K r u g e 
W e i n zu sch lür fen. 

2. E r f r eue d i ch am Zechen u n d Kne ipen. Es is t j a so be-
schlossen, dass w i r von der P a l m e des Lebens e i nma l F rüch te , e in 
a n d e r m a l D o r n e n essen müssen 2). 

K a a n i schein t einer pessimist ischen We l t anschauung zu h u l d i g e n ; 
wenigstens i n seinen mora l i s i renden D i c h t u n g e n bet rachte t er al les 
von diesem S t a n d p u n k t e aus : 

1. E r w a r t e n ich ts Gutes v o n dieser Chamäleon w e i t ; sie wechsel t 
j a so schnel l i h r e Farbe w ie der H e r m a p h r o d i t sein Geschlecht. 

2. A b e r d u weisst es n i c h t , dass m i t j e d e m Farbenwechsel 
sie d i ch ganz so beschämt , w i e seine Gesch lechtsverwandlung den 
Z w i t t e r 3) 

I n g le ichem Sinne bek lag t er s ich über d ie E r fo lg los igke i t der 
Wissenschaf t u n d der T ü c h t i g k e i t h ien ieden: 
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1. Me in Herz , sei j a n i c h t stolz auf deine Vorzüge und deine 
Vo r t re f f l i ehke i t h ie r i n dieser W e l t ; denn der B a u m der T ü c h t i g -
ke i t und des Verdienstes t r ä g t n u r Elend u n d A r m u t h . 

2. D u sol ls t das Acke r fe l d des Wissens n immer m i t dem 
Samen der H o f f n u n g anhauen. Hege keine Ho f f nung , vom Zwe ige 
des Hirschgeweihes j e F lüch te zu erhalten. 

3. U m das l iehe B r o d schmeichle dem gemeinen Manne n ich t . 
U m B l u t zu gewinnen, lass n i c h t einen Tod ten zu Ader ')• 

Tref fend charak ter is i r t Ka 'än l das Wesen der wahren Mensch-
l i chke i t und W o h l t h ä t i g k e i t : 

1. Das is t keine wahre H u m a n i t ä t , wenn d u wie der B l i t z 
bei Nacht n u r einen Augenb l i ck der Karawane L i c h t spendest. 

2. Das erst i s t wahre H u m a n i t ä t , wenn d u wolkenähnl ich das 
Seelenfeld des B i t t enden bewässerst2) . 

Es ist n i ch t zu leugnen, dass es uns etwas sonderbar anmuthe t , 
wenn der D i c h t e r den verknöcher ten Geizhalz m i t dem Reiher ver-
gle icht . A b e r nach or iental ischen Begri f fen i s t der Reiher das 
Symbo l des Geizes, we i l er so ver l ieb t i n das Wasser i s t , dass er 
keinen T rop fen davon zu sich zu nehmen w a g t , aus Furcht , es zu 
erschöpfen 3 ) : 

1. I ch hah ' es ve rnommen , dass der Re iher ein Voge l sei, 
der die Pein der L iebe zum Wasser i n sich t r ä g t . 

S. I V . a ) ^.Pl ^ . U l J eine bekannte persische Redensart, um etwas 

Unmögliches zu bezeichnen. 

2) Os-J s S uXÓü ai 

3) Dumiri, Hajät al-Hajwän II. Bd. . 
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2. Am Wasserrande sitzend spricht er immer vor sich hin: 
Wenn ich einen Schluck davon nehme, wird das Wasser noch ein 
wenig kleiner. 

3. Du könntest mit Recht behaupten, dass solch eine Reiher-
natur dem bösen Geizigen in dieser Welt zugetheilt worden sei. 

4. Aus übertriebener Knauserei versagt er ja sich selbst den 
Genuss seines Vermögens. 

5. Jedenfalls bemüht er sich unablässig Silber und Gold zu 
sammeln für das Nichtewige (d. h. zu vergängliche Leben) l). 

Man kann zum Lobe Ka'änl's sagen, dass er, obgleich, wie 
wir schon erwähnt haben, dem Opiumgenusse ergeben, die Aus-
schweifungen und das unnatürliche Laster nicht billigte. So paro-
disirt er ein Gedicht des Hekim Süzenl2) und äussert seine Ent-
rüstung darüber, dass man die Dichtkunst so missbrauchen könne 3). 

Dasselbe lässt sich zur Charakteristik eines andern Grossen des 
neupersischen Parnasses, Jagmä Gendekl's, nicht wohl anführen. 
Er i s txar f£oyr,v der Pornograph des modernen Persiens. Die ekel-
erregenden Schattenseiten des menschlichen Lebens, die bestialischen 
Ausschweifungen und vor allem das unnatürliche Laster, die Knaben-
liebe , spielen bei ihm die Hauptrollen. Man muss freilich, um 

1) 

8. ffAf . 

2) Das fragliche Gedicht findet man in extenso abgedruckt in Megma' 
el-fusebä I. Bd. S. 249. 
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n ich t al lzu s t reng zu u r the i l en , beachten, dass auch andere, w e i t 
berühmtere D i c h t e r I rans in diesem Punkte gesünd ig t haben. So 
der grosse Mora l i s t Sa'd l in seinen Matabi jä t w a Haza l i j ä t ; er sagt 
selber, dass m a n i h m dies n i c h t übelnehmen so l le , we i l der Spass 
eine Würze der Sprache sei, d ie dem Salze der Speisen g le ich-
komme (pi .t~.it J , g J U S f ) . D e r Orientale k e n n t d ie feine Sa ty re 
überhaup t w e n i g ; er häuf t Zo te au f Zote, u m d ie Lachlust seiner 
Zuhörer oder Leser zu erregen u n d ihre Nerven z u kitzeln. E i n 
gutes Beispiel h ie rvon bietet d ie zeitgenössische humor is t ische Vo l ks -
l i t t e r a t u r der Perser. Eines der gangbarsten B ü c h e r dieser G a t t u n g , 
die L a t ä i f wa -Ze rä i f , w immeln v o n Obscönitäten. Es giebt u n d es 
gab von jeher v ie le Orientalen, d ie der von M o h a m m e d verbotenen 
Päderastie hu ld i g ten und diese Best ia l i tä t als e twas erlaubtes be-
t rachteten. H ä k ä n i fand es f ü r g u t , sich gegen die V o r w ü r f e 
seiner Freunde zu ver the id igen, dass er die Mädchen den Knaben 
vorziehe ')• D ie dichterischen Ergüsse der Morgenländer s ind 
n ich t fü r Damen best immt. Unanständiges findet man selbst h e i 
dem ganz ernsten Gelä l ed-Dín R ű m í . Man k a n n schwerl ich s ich 
etwas zotigeres denken als die Erzäh lung i m f ü n f t e n Buche seines 
M a t n a w i , wo der Eselshengst u n d die vors icht ige Magd und i h re 
unvors icht ige Gebie ter in v o r k o m m e n 2 ) . W h i n f i e l d , der neueste 
Uehersetzer des M a t n a w i , bemerk t i n Bezug au f diese E igenthüm-
l i chke i t des D ich te rs i n seiner V o r r e d e : Of course a man so deeply 
i n earnest as Ja lä l u d - D l n has no sense of h u m o u r , and he is u t t e r l y 
unconscious t h a t some of his i l lus t ra t ions verge on the absurd3 ) . 

Ueber Jagmü's Lebensumstände wissen w i r sehr wenig. D i e 
besten Tedkerehs enthal ten n u r eine sehr ku rze Not iz über die-
selben 4). So v ie l kann festgestel l t werden, dass er i n ' I rak s tud i r t e 

Dkjjf^ö ^ i b kxJLL .K 

^ / O ^ r * c > y 

^ L » JoL! i fs>u ^ j C ) J y 
üeTBepoCTnmin XasaHH. St. Petersburg 1875. S. 134. ed. Salemann. 

2) Matnawi Buläk 1268. III. Bd. S. o f . 
3) Masnavi Ma' navi transl. by Whinfield 1887 (Trübner Oriental Series) 

Introd. XXXI. 
4) Rida Kuli H&n in seinem litterarhistorischen W e r k e widmet dem Ge-

dächtnisse des Dichters kaum einige Zeilen. Möglicherweise missfiel ihm die 
pornographische Richtung Jagmä's. Am Schlüsse findet er es für gut, sich 
zu vertheidigen, dass er aus dem Diwän desselben nur wenige Beispiele giebt. 

QJ! (ji^jlxäü j\ ÂURAJ !jiJt»jO 
J i í . Megina' el fusehä, II. Bd., S. OA. . 
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und in seiner Jugend bei e inem persischen Genera l , D u l f i k ä r f f ä n 
genannt, eine Stel le als Secretär hatte. Dieser w a r ein gu te r So lda t , 
aber in seinem Pr ivat leben e in unmoral ischer grober K l o t z , der 
seinen Secretär m i t ungemeiner Här te behandelte. Diese unmensch-
l iche Behand lung erb i t ter te den jungen J a g m á so sehr , dass er, 
nachdem er seinem ty rann ischen Gebieter g l ü c k l i c h en tkommen w a r , 
seinem lange un te rd rück ten Z o r n e und Rachgefühle i n einer beissen-
der Satyre L u f t gab. I n der Serdäri jeh — so bet i te l te unser 
Dichter m i t Ansp ie lung au f den General sein Ers t l i ngswerk — 
wüthe t er m i t der ganzen M a c h t seiner jugend l i chen E n t r ü s t u n g 
gegen seinen f rüheren P r i n c i p a l ; so ist also dieses „Genera lbuch" 
ein Pasqui l l i n Versen. D e r A u t o r benützt alles, was die persische 
Sprache an Kra f tausdrücken u n d unanständigen Redensarten au fwe is t , 
u m dami t seinen ihm verhassten Patron z u beschimpfen. Sein 
L ieb l ingswor t i s t : das F reudenmädchen; so benennt er u n d d a m i t 
vergleicht er alles mögl iche ' ) . Ka 'án i , de r unmög l i ch Jagmä 's 
geschmacklose Obscönitäten g u t heissen konnte, geisselt i hn i n einer 
herben Satyre, w o er, den S t i l des Dichters g l ü c k l i c h nachahmend, 
ihn m i t seinem eigenen L ieb l ingsausdruck bezeichnet2) . Es is t 
nicht zu l eugnen , dass J a g m ä Ka'äni's T a d e l i n vol lstem Maasse 
verd ient ; denn n icht n u r i m Serdäri jeh, sondern — man k a n n es 

5 7 6 

noch deutlicher drückt er sich in einem andern Verse aus: 

Diwán, Teherán 1283, S. L A . 

etc. etc. Diwan S. H f l . 
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ohne Ueber t re ibung sagen — i n allen seinen D i c h t u n g e n , seine 
Ghazelen ausgenommen, h u l d i g t er derselben krassen F r i v o l i t ä t . 
Uebera l l , i m Ahmedä sowoh l wie im Te rg i ' bend, herrscht die 
schamloseste S i n n l i c h k e i t ' ) . Seine Satyren kann man ohne E k e l 
gar nicht lesen 2). Das einzige, was man z u m Lobe Jagmä's sagen 
kann, ist seine unbestr i t tene Meisterschaft übe r die Sprache. 

Neben Ka 'än l und J a g m á giebt es noch eine grosse Anzah l 
namhafter Poeten. Or ig ina l i t ä t fehl t zwar den meisten dieser Vers-
künst ler . N u r als Nachahmer der al ten Classiker le isten sie zu-
wei len T ü c h t i g e s , w ie der Ho fd i ch te r Serűs , dessen Ghazels m a n 
kaum von denen Sa'dl's unterscheiden kann. E igendünke l u n d 
Stolz findet man o f t bei diesen mi t te lmässigen Pf legern der Poesie; 
jeder dieser D ich ter l inge wünsch t als ein classischer D ich te r gefeiert 
zu werden. M i rza Esger H á n , der E m i n es-Sul tän, zum Beisp ie l 
ha t das folgende, das Horazische „Exegi monumen tum" i n Schat ten 
stellende Lobged ich t au f s ich selbst ver fasst : 1. I c h sag' es n icht , 
dass ich ein Kenner der W o r t e bin. Abe r das behaupte ich, dass 
ich die Seele h i n i m Le ibe des Wortes. 2. I c h b in ke in Hákán i , 
doch als ein H a k a n (Kaiser ) regiere ich i m Reiche der Rede. 
3. V o n der Sprache k o m m t die Auszeichnung des Menschen. Me in 
D i w a n ist d ie Auszeichnung der Zunge. 4. Me in R u h m is t n i ch t 
von dem D ich ten . Abe r das weiss ich woh l , der R u h m der Poesie 
is t von m i r . 5. N ich t die Rednergabe al le in, sondern die Meister-
schaft i n sämmt l ichen Wissenschaften kann i ch als mein E i g e n t h u m 
beanspruchen. 6. I n der Phi losophie beneiden m ich die Gr iechen u n d 
Avicenna. 7. I n der H imme lskunde und As t ro log ie kann i ch m i c h als 
einen selbständigen Meister rühmen. 8. Was Grammat i k u n d Sprach-
wissenschaft be t r i f f t , b in i ch ein entscheidender Richter . 9. I c h b in 
kein A r z t , aber ich habe doch den belebenden Hauch eines ' isä. 
I c h b in ke in gewöhnl icher We ise r , sondern ein zwei ter L o k m á n 3 ) . 

Diwán Jagmá G en doki s S. m . 

2) Der Refrain in einer Satyre, in weicher er den Kádi von Semnän 
verspottet, ist folgender: 
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Esger Hän 's poet ische Le is tungen rech t fe r t i gen übr igens sein 
an Prah le re i grenzendes E igen lob n i ch t i m mindesten. E r is t e in 
m i t te lmäss iger Re imschmied ohne Genie u n d O r i g i n a l i t ä t . 

D ie höheren Stände Persiens haben von j ehe r e in reges Interesse 
f ü r d ie poetische L i t t e r a t u r ihres Landes an den T a g gelegt . A l s 
Mäcenaten haben sie zu r F ö r d e r u n g der L i t t e r a t u r m ä c h t i g bei-
ge t ragen u n d die d ich ter ische T h ä t i g k e i t i n e inem L a n d e , wo das 
P u b l i k u m i m europä ischen Sinne des W o r t e s f e h l t , erst m ö g l i c h 
gemacht . L iebhaberpoe ten findet m a n i n i h re r Reihe viele. Pr inzen 
u n d Prinzessinnen u n d selbst Kön ige s ind als Verfasser von D i w a n e n 
aufget re ten. M a n b r a u c h t n u r an Tahmäsp F e t h ' A l i Shäh u n d an 
den je tz igen K ö n i g zu denken. E ine r der bekanntesten zeitgenössischen 
D i c h t e r aus dem Kaga rens tamme i s t I h t i s ä m e l - M u l k , geb. 1853 . 
W i e Ka 'án i u n d so v ie le andere Z ie rden der modernen persischen 
D i c h t k u n s t hat er e inen Poeten zum V a t e r gehabt . Fe rhäd Mi rza , 
so hiess e r , w a r seiner Z e i t e in R e i m k ü n s t l e r ersten Ranges. 
Nach dem Ber i ch te R i d u K u l i Hän 's ' ) ha t er i n einer einzigen 
Nach t e in aus ach tundzwanz ig E rzäh lungen bestehendes Gedicht , i n 
dem jedes Märchen a u f einen anderen Buchs taben r e i m t e , zusammen-
zuschmieden vers tanden. I h t i s ä m e l -Mu l k , oder m i t seinem Fami l i en -
namen A b d u l - ' A l i , h a t eine gu te E r z i e h u n g genossen. I n seiner 
Au tob iog raph ie , die er f ü r die Tedke reh N a s i r i ver fasst ha t , w i d m e t 
er den S tud ien seiner Jugendze i t ein ganzes K a p i t e l . Schon i n 
seinem sechsten Jahre e rh i e l t er einen H a u s l e h r e r ; v o r a l lem musste 
er das Lesen des Ko rans u n d seiner Mu t t e r sp rache er lernen. D a n n 
w u r d e er i m A rab i schen un te r r i ch te t . U m eine cop ia v e r b o r u m 
zu er langen, l e rn te er eine grosse A n z a h l arab ischer S p r i c h w ö r t e r 
u n d kürzerer Gedichte auswendig . E r r ü h m t sich, dass er i m Stande 
w a r , die K o r a n w o r t e schön auszusprechen u n d den he i l igen T e x t 
r i c h t i g zu lesen (we k o r á n r a beelhän hos k i r ä j e t kerdem) . D i e 
E r f r i schung meiner A u g e n , b e m e r k t er f r o m m dabei, habe i ch i m m e r 
im Lesen des Korans gefunden. D ie Lebensumstände des Propheten 
interessir ten i hn s e h r ; er las fleissig I b n H i s ä m u n d schr ieb dazu 
einen beinahe aus zehntausend Verszei len bestehenden Randcommenta r 
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(nezdík deh hezár be j t l ievásí). Neben der Theolog ie nahmen die 
arabischen u n d persischen Poeten sein Interesse am meis ten i n 
A n s p r u c h . Sein L i eb l i ngsd i ch te r w a r Nasr IJosrev ' A l u v i ; k e i n 
D i c h t e r gef ie l m i r so, sagt er, u n d an den W e r k e n keines habe i c h 
so v i e l Gefal len gefunden w i e an den seinigen. Daneben gedenk t 
er auch r ü h m e n d des F i r d a u s i , dessen Shähnämeh er t re f fend au f 
die Z a h l der Verszei len anspielend sechzig Tausend i n t ak te Edel-
per len nennt . A u c h Sis tän Farrähi 's u n d Mas 'üd Selmán's D i w ä n e 
e r w ä h n t er als seine L ieb l ings lec tü re . A m Ende seiner Lebens-
beschre ibung weis t er m i t Stolz da rau f h i n , dass er t r o t z seiner 
re la t i ven Jugend eine geehr te S te l l ung be im Hofe e r l ang t habe 
u n d v i e l Lebenser fahrung besitze. I c h habe, so d r ü c k t er s ich aus, 
w ie d ie A r a b e r sagen, i m Leben G l ü c k u n d U n g l ü c k er leb t u n d 
gekoste t (wa lakad l a k i t u m i n a l 'a isat i l adda tan w a l a k l t u m i n sazfi-
1 -umür sadädihä). I h t i s ä m e l -Mu lk 's Ged ich te b ieten f re i l i ch wen ig 
Neues ; es her rscht be i i h m der gewöhn l i che schmeichelnde T o n 
eines H ö f l i n g s vor . I n v ie len Versen b e t t e l t er u m Gnaden lohn : 
„ W a r u m so l l ' A b d i (Kosename des D ich te rs ) deine W o h l t h ä t i g k e i t 
en thehren? Man f indet j a i n al len E c k e n die Spu r deiner W o h l t h a t ' ) . 
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Muhammed Hibelrüdi's Gämi' ul-tamtil. 
D i e e r s t e n e u p e r s i s c h e S p r i c h w ö r t e r S a m m l u n g . 

Von 

Dr. Alexander von Kégl. 

Die Sp r i chwör te r l i t t e ra tu r des Arab ischen, Persischen u n d 
anderer or ienta l ischen Sprachen kann schon manche wer thvo l l e 
S a m m l u n g aufweisen. Europäer u n d einheimische Gelehrte haben 
das I h re dazu beigetragen diesen i n vielen Beziehungen w ich t i gen 
Z w e i g des morgenländischen Fo lk lo res dem Untergange zu ent -
reissen und die re ichen Schätze desselben f ü r die Wissenschaft zu 
sammeln. Maidän i 's W e r k über d ie arabischen Spr ichwör ter i s t 
verdientermassen bekannt und geachtet . Was die neuere tü rk ische 
L i t t e r a t u r b e t r i f f t , so ist von den europäischen Publ ica t ionen u n d 
anderen weniger bekannten einheimischen W e r k e n abgesehen, T e w f l k 
Be j ' s Ausgabe Jedem leicht zugängl ich. Je tz t w o das Interesse 
f ü r oriental ische V o l k s l i t t e r a t u r i m m e r mehr u n d mehr rege zu 
werden scheint , w i r d es v i e l l e i ch t Manchen interessiren den an-
geb l i ch ersten Sammler der i ran ischen Gleichnisse u n d sp r i chwör t -
l i chen Redensarten, Muhammed H i b e l r ü d l , u n d sein darauf bezüg-
l iches W e r k kennen zu lernen ' ) . Ueber das Leben und W i r k e n 
dieses Mannes stehen uns le ider keine wei teren Angaben zur V e r -
f ü g u n g . N u r sov ie l lässt s ich m i t einem gewissen Grade v o n 
Wahrsche in l i chke i t behaupten, dass er ke in Perser von Gebur t , 
sondern ein ge leh r te r indischer M u s l i m war. H i b e l r ű d í hat nach 
seinem in der V o r r e d e m i tge the i l t en Chronogramme sein Buch der 
Gleichnisse zu Heiderabad un ter der Regierung des poesieliebenden 
Kön igs von Golkonda, K u t b Schah 2 ) , i m Jahre 1 0 5 4 = 1644 ve r -

1) IfT »JA y ä j, ( p f 'AI ljy> « y > J-GUAJI 
(Teheran 187G) Li th . 

2) Cutb Schah (Abd Ullah) roi de Golcondo qui régna de 1611—1672 
est j e penso auteur d'une raasnavi sur Mahomet (Garcin de Tassy, Histoire de 
la littérature hindouie et hindoustanie (II Paris 1870) I, 399. 
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f ass t ' ) . Den Anlass dazu gab i h m , wie er selber in den ersten 
Zei len seines Werkes angiebt, die Bemerkung eines gelehrten Gastes 
i m Hause des vielgepriesenen Muhammed H a t i i n . Eines Tages w a r 
er dor t zu Besuch , ein W o r t zog, wie es i m Arabischen heisst, 
das andere nach sich u n d so k a m man schl iessl ich auf die Sp r i ch -
wör te r . Man sprach vom Arab ischen u n d Türk i schen . Da bemerk te 
eine der Z ierden der Versammlung , dass m a n a u f Befehl des Sefe-
w iden Schah Abbäs die tü rk ischen S p r i c h w ö r t e r bereits i n e inem 
Buche zusammengetragen habe und dass die Gelehrten u n t e r den 
A rabern keine Mühe scheuten u m die arabischen Spr i chwör te r zu 
sammeln u n d i n gehörige O r d n u n g zu br ingen. N u r die persischen 
Schr i f ts te l le r hä t ten es unter lassen dem woh lbekann ten Sp r i chwor te 
entsprechend: „ U n t e r der L a m p e ist es d u n k e l " . Keiner v o n den 
Redekunstbegabten Persiens hät te sich bis j e t z t m i t dem Sammeln 
der i ranischen Sp r i chwör te r beschäft igt u n d diese zerstreuten Pe r l en 
au f e i n e n Faden gereiht . W e n n Jemand es unternähme die g le i ch 
den Sternen des grossen Bären zerstreuten Spr i chwör te r I r ans zu 
einem Ganzen zu vereinigen, der würde sich d a m i t ebenso w i e die 
E rwähn ten u m die L i t t e r a t u r des betreffenden Volkes (näml i ch der 
Perser) Verd ienste erw rerben '-). Nach der Gewohnhe i t der Or ienta len, 
die fast i m m e r m i t schr i f ts te l ler ischer Bescheidenhei t p runken, sucht 
unser A u t o r s ich zu entschuld igen und in e iner p runkvo l l en V o r -
rede sein Un te rnehmen als e in lobenswerthes darzustel len. Dabe i 
beru f t er s ich au f Iyorän u n d T r a d i t i o n , w o manche Sp r i chwör te r 
und Gleichnisse vo rkommen. Der Schw ie r igke i ten seiner A r b e i t 
is t er sich w o h l bewusst. Ohne Vorarbe i ten, a u f seine eigene K r a f t 
angewiesen, t rach te t er danach etwas tüch t i ges zu leisten. M a n 
kann sich k a u m darüber w u n d e r n , dass unser Verfasser als Aus -
länder v i e l aus der L i t t e r a t u r schöpfte u n d n u r sehr w e n i g aus 
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der lebendigen Vo l ks t rad i t i on nehmen und f ü r sein W e r k verwer then 
konnte. M i t der persischen D i c h t k u n s t hat te er sieh woh l ve r -
t r a u t gemacht. Das Persische w a r i h m übr igens wahrschein l ich 
zur zweiten Mut tersprache g e w o r d e n ; es war j a damals und noch 
lange nachher i m muhammedanischen Ind ien die Sprache der H ö f e 
u n d der feineren Gesellschaft. Jeder gebi ldete M u s l i m musste s ich 
desselben befleissigen. Die U r d u d i c h t e r selbst haben immer auch 
persische D iwane verfasst, viele davon haben f r e i l i c h ein so schlechtes 
Persisch geschr ieben, dass an i h ren Geistesproducten kein e in-
geborener I ran ie r Gefal len finden konnte. Das U r d u war damals 
noch wen ig geachtet . „Ke in ehr l i cher (vornehmer) Mann sprach 
do r t anders als Pers isch", sagt e in zeitgenössischer Schr i f ts te l ler , 
Raphaöl D u M a n s , der ein lehrre iches W e r k über das Perserreich 
des siebzehnten Jahrhunder ts geschrieben hat *). Besonders die 
D ich te rwerke der classischen Poe ten Persiens hat H ibe l r üd l aus 
naheliegenden G r ü n d e n fü r seine Sammlung ausgebeutet. E r er -
w ä h n t als solche am Ende seines Gürni ' u l - t a m t i l , w o er über d ie 
Quel len seiner A r b e i t das Nähere m i t t h e i l t , H a k i m Senáí, F i r d a u s i 
N i z ä m i , Sa 'd l , Selmán und andere -). Das ganze Mater ia l is t b e i 
H i b e l r ü d l a lphabet isch geordnet. U n t e r j edem Buchstaben zäh l t 
er zunächst die verschiedenen m i t dem betref fenden Buchstaben 
beginnenden Sp r i chwör te r und Gleichnisse (Emtä l ) auf, dann fo lgen 
i n losem Zusammenhange Erzäh lungen und parabol ische Geschichtchen. 
Diese letzteren s ind ganz w i l l k ü r l i e h eingeschaltet. Wenn der z u 
behandelnde Stof f dem Verfasser ge fä l l t , dann g ieb t er v ie l , sonst 
beschränkt er sich. Wissenschaft l iche Präcis ion w ü r d e man bei i h m 
vergeb l i ch suchen. E r g iebt s ich ke ine Mühe das zusammengebrachte 
ung le ichar t ige M a t e r i a l zu sondern u n d zu s ichten. Da rum findet 
der Leser i n seinem Buche ein buntes Gemisch vo lks thüml icher u n d 
l i t te rar ischer Spr i chwör te r , Redeweisen und Gleichnisse. H i b e l r ü d l 
begnügt s ich d a m i t , dass er seinen Stoff nach der Reihe der 
arabischen Buchstaben ordnet u n d die schwer verständl ichen Sprüche 
so g u t es eben geht zu e rk lä ren u n d zu deuten versucht. Sein 
W e r k muss m a n m i t Vors ich t gebrauchen. U n m ö g l i c h kann m a n 
i hm, dem indischen Mus l im, ohne nähere P r ü f u n g i n al lem Glauben 

5 8 3 

1) Un honnoste homme aux Indes, ne voulant pas parier, quoy qu'il sache, 

l indostany. Estat de la Perse en 1660 (Paris 1890) S. 136. 
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schenken. Seine Sammlung i s t als aufgehäuf tes rohes M a t e r i a l zu 
be t rach ten , dem die k r i t i sche Sonderang N o t h thu t . Sein H a u p t -
verdienst besteht d a r i n , dass e r , wenn n i c h t der erste, so doch 
einer der ersten w a r , die es un te rnahmen den Gleichniss- u n d 
Sprachschatz der Perser l i t t e ra r i sch zu fixiren. Noch nie ha t man 
über diesen Gegenstand geschr ieben J ) , behaup te t er m i t unver -
heh l tem Woh lge fa l l en i m Schlusseapitel seiner A rbe i t . E r m a g 
Recht haben , wenigstens i s t keine andere derart ige S a m m l u n g 
popu lär geworden. 

A l s persischer Schr i f t s te l le r n i m m t H i b e l r ü d l eine der be-
scheidensten Ste l len ein. K u n s t der Rede u n d Schönheit des St i ls 
kann man i h m n i ch t nachrühmen, er erzäh l t al les i n einer schmuck-
losen l e i ch t verständl ichen schl ichten Sprache. Gelegent l ich macht 
er den F r ö m m l e r . M i t Vo r l i ebe benutzt er j e d e n sich darb ie tenden 
V o r w a n d u m den Leser zu belehren u n d seinen got tge fä l l igen Ge-
danken A u s d r u c k ver le ihen zu können. F a s t immer w i r d er ge-
schwätz ig , wenn er un te r den behandel ten Spr i chwör te rn u n d 
Redensarten etwas f i nde t , was zu derg le ichen rel ig iös gefärb ten 
Be t rach tungen Anlass geben kann. W o er z. B. auf d ie woh l -
bekannten Gleichnisse k o m m t ; die W e l t sei der Bazar Gottes u n d 
die W e l t (d. h. das Leben) dauere nu r f ü n f Tage, da lässt ei-
serner erbau l ichen Bered tsamke i t f reien L a u f . Nach der Weise 
mus l imischer Pred iger e rmahn t er da i n e iner theologisch ge färb ten 
Paränese den Leser sich h ie r i n dieser W e l t re ich l i ch m i t W a a r e n 
f ü r den Got tesmark t zu versehen und so vo r Ver lus t s ich zu 
schützen2 ) . Den grössten R a u m nehmen be i i h m die m i t T a m t i l 
bezeichneten Erzäh lungen i n Ansprach. Diese sind verschiedenen 
Ursprungs. Meistens aus woh lbekannten persischen Fabelsamm-
lungen en tnommen sind sie m i t mehr oder weniger Geschick l ich-
ke i t umgemode l t , einige von ihnen hat der A u t o r m i t kaum merkba re r 
st i l is t ischer Veränderung e in fach ausgeschrieben. Ueberhaup t is t 
der erzählende T h e i l die schwächste Seite des Werkes. A l l e die 
h ier vorget ragenen Geschichten kann man sozusagen al le i n den 
bekannten Nove l lensammlungen vo r f i nden , w i e z. B. das Märchen 
von den d re i Neid ischen, d ie einen Schatz finden, auch i m A n v ä r i 
Suhei l i zu lesen i s t 3 ) . Ebenso w i r d i m achten Capi te l ( E m t ä l 
harf i dal) die aus dem A n v ä r i Suhai l l woh lbekannte Geschichte 
vom Kamee l t re ibe r und der Schlange, f r e i l i c h nach der Fassung 

1) crJ f a*^- Cri! e r í r ^ X } cri crí1 o * 0 ^ cri1 u X » ** 
AÍO^J 'AXA-LWJ ^ L f i a j ' J A i l t sAJÍ - i ^ i u J u i V W Óftmi' ul- tamtil , 

Hätime. 

2) Gämi' ul-tamtil. Emtäl harf i dal. 

3) Anväri Suheili (Hertford 1851) II S. 189. 
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des Magma' a l -amtä l wiedererzähl t als Beweis f ü r das Spr ichwor t , 
dass der Fe ind niemals zum F reund w i r d (dummen herg iz düst 
nesewed) ). Der t a m t t l d ient als Beweis f ü r die R i c h t i g k e i t des 
behandelten Spruches. Dieser muss i m m e r etwas Wahres enthalten. 
So bek rä f t i g t er die W a h r h e i t des Spruches: der L ö w e f r isst seine 
Beute i n übel r iechendem Zustande, d u r c h folgenden t a m t i l . E i n 
ge lehr ter Mus l im, der K ä z i áahíd. bezwei fe l te einst, dass der Löwe 
seinen Raub nu r dann verzehre, wenn er i n Ve rwesung gerathen 
u n d übelr iechend geworden sei. D u r c h die seltsame Geschichte 
eines m i t seinem V a t e r befreundeten Mannes wurde e r , so erzählt 
H i b e l r ü d i , eines besseren belehrt . A n einer anderen Ste l le handelt 
es sich u m die H e i l i g k e i t des Salzes. Z u m Beweise d ien t folgende 
Geschichte: E in D ieb w i r d durch u n w i l l k ü r l i c h e n Salzgenuss gegen 
den Hausher rn ve rb ind l i ch gemacht u n d verz ichtet l ieber auf seine 
reiche Beute, als dass er das Recht des Salzes ver letzte (nemekdán 
sikesten). U n t e r den Sp r i chwör te rn u n d b i ld l i chen Redewendungen 
f indet man Bekanntes u n d Unbekanntes neben einander. Z u Manchem 
könnte man le icht die Paral le le i m Türk i schen und Arabischen 
f inden. Anderes is t i m ganzen Or ien t zu Hause, z. B . : Der 
schlafende Esel f r iss t keine Gerste ! !) . E ine Maus u n d hundert 
Katzen 4). D ie A l l m a c h t des Geldes spiegel t das S p r i c h w o r t wieder: 
Oeffne die Börse u n d iss die her lse 5 ) . D ie N o t w e n d i g k e i t der 
Strafe hebt das Fo lgende he rvo r : „ A u s dem Paradiese kam der 
S tock " '•). Gegen al lzugrosse Mi lde e i fe r t der Sp ruch : D e n weichen 
Stock f r isst die Ameise '). N iemand kann seiner N a t u r unt reu 
we rden : des Hundes Schwanz b le ib t i m m e r k r u m m B ) . Aus dem 
Türk i schen s tammt der Sp ruch : Der Gast is t bis zu d re i Tagen 

1) Anvari Suheili (Hertford 1851) HI S. 224. 

„ £ 2) O y ^ U A a iA-Ai ' i y y - x + j c b j - t ß Gömi' ul-tamtil . Emtäl 

liarf i sin. 

3)
 y r ^ ^ f> 

4) AJ.Í (JÍÚYT 

5) a ) x ^ - J A ß t . 

a) Eine Art Fleisclibrei vgl. A s - ^ - A t ß Lüy« 

—A Constantinopel 1303 S. U f . 

6) aiX«! c«.A(J P y P 

7) fiy» L - y u y 

> 

8) y A o -c j s -Dj üjww y vgl. Hitopadesa ed. Peterson (Bombay 1887) 

S. 76, 124—125. 
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w i l l k o m m e n '). W o s ich der Bogenmacher au fhä l t , da f indet man 
auch den Pfei lschäf ter -). Eine be t räch t l i che A n z a h l b i ld l i cher 
Redewendungen u n d Sprüche hat H i b e l r ü d l aus den klassischen 
D i c h t e r n übernommen. So aus Sa 'd l : Glaube j a n i c h t , dass jeder 
Scheckige leer s e i E r hat ganz gewiss die woh lbekannte Stelle 
i m Gu l i s tän so gelesen, stat t der i n den meisten europä ischen 4 ) 
u n d morgenländischen Ausgaben vo rkommenden Lesar t . E r hat 
pise s ta t t des über l i e fe r ten hlse gelesen 5). E in F r e u n d des Com-
ment i rens ist er n ich t . N u r wenige Sprüche sind m i t erk lärenden 
Glossen versehen; z. B . : H ie r s ind die Füsse der M ü c k e in der 
L u f t beschlagen u n d M i t einem S tock geht die Maus i n dieser 
Gegend spaziren. Diese beiden Gleichnisse sollen die Gefahren und 
Schrecknisse des Erdenlebens verdeut l i chen, d. h., setzt der Verfasser 
h inzu , während dieser kurzen Zei t ( w ö r t l i c h : zwei Tage) muss man 
sieh w o h l hüten u n d Obacht gehen '>). M i t dem Fusse i n der L u f t 
s p r i c h t , wer ohne Nachdenken h inschwatz t und selber n i c h t weiss 
was er sagt 7 ) . H u n d s f e l l hat er übers Gesicht gezogen, sagt man 

l) y j j j c 0 L y 

3) CJ^-WLI-I» tS y Q L O jS> 

4) Eastwick (Hertford 1850) S. f und Platts Loudon 1874 S. !ö 

5) Südi erwähnt in seinem ausführlichen GuHstäu-Commentare diese Lesart 

nur mit dem Unterschiede, dass er dabei statt des allgemein angenommenen 

hält (leer) nehäli (pantherartig gestickter Teppich) liest: »Ax-teL^o 

AJLJ! IS-T.FR ^YFR.C. 1_J FRKAJZ.Ú AXQ-J AXÄAJ 

\JaJiXjwi A ^ U L I q N j ! 8 u \ . á J U ( _ í 1 fri Gulistän mit den 

türkischen Commentaren dos Südi und des Semi' (Stambul 1293) S. vv, 

ebenso liest man in einer für die Jugend bestimmten teheranischen Gulistän-

Ausgabe. 

6) fry l y y> fiäwiy l_>\_Í_J1 

^ A . w w a . 0 

7) DwiiiA©*! Y J Y Y L X J y y> U 

LXJ ».XayO XTE- i S 
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von d e m , der ein finsteres Gesicht macht ' ) . Zu ein igen Redens-
ar ten hat H i b e l r ü d i keine E r k l ä r u n g gegeben, obgle ich sie des 
Commentars woh l zu bedür fen scheinen, w ie z. B . : Man b inde t die 
Ziege m i t dem Ziegenfusse oder E r mach t einen Z iegen fang , i m 
Sinne v o n „e r k a u f t die Waaren w o h l f e i l " '-). 

1 ) Ö — F - T I J ^ T -F A - — C J — « . J 

iXÄVLj ĴLW^O 

2) tXXkyi J A i -k iALj ^ jA J . J ^CGAJ Vullers I S. 310 
theilt nur die persische Erklärung aus Burhän i Küti' in extenso mit ohne 
Uebersetzung. Steingass, Persian-english dictionary (London 1892) S. 234 in 
englischer Uebersetzung. Burhän i Käti', Teheran 1304 S. in . 





Die Memoiren eines Prinzen von Persien.1 
Von 

Dr. Alexander von Kegl. 

Die eultur- und sittengeschichtliche Bedeutung der morgen-
ländischen Memoirenliteratur kann man nicht hoch genug anschlagen, 
iáié bietet ja das unverfälschte Bild des orientalischen Lebens dar. 
Der Europäer, er sei ein gelehrter Orientalist oder ein schlichter 
Reisender, ist selten im Stande das bunte Treiben desselben wahr-
heitsgetreu ohne Uebertreibung und Verschönerung zu schildern. Es 
ist daher jammerschade, dass dieser so interessante Zweig der schönen 
Literatur bei den Orientalen so wenige Vertreter zählt, Dazu kommt 
noch der beeinträchtigende Umstand, dass es unter ihnen spätere 
Machwerke und Fälschungen gibt. Zu diesen gehören, nach der 
Meinung ZÖKOWSKI.T'S, wahrscheinlich die von HORN edirten und ver-
deutschten Denkwürdigkeiten des Schah Tahmasp i von Persien.2 

'Ezud - ed - Daulet's Buch über die Familienverhältnisse seines 
Vaters, des Schah Feth'ali, ist ohne Zweifel eines der interessantesten 
Werke dieser Gattung. Man findet in ihm die lebenstreue Be-
schreibung eines echt orientalischen Hofes. Der Verfasser ist kein 
guter Stylist im morgenländischen Sinne des Wortes. Die von allen 
Orientalen angestrebte Sprachkünstelei kann man ihm nicht nach-
rühmen. Er schreibt ein schlichtes leicht verständliches Persisch; 

A)j j J \ oAae. s AjjfcLib O b L J b ' j \ j^id. f i V A . Lithographie 

(Bombay, 1304 = 1887). 
2 SanucKU eocmoH. oinő. (Petersburg 1891) ív, S. 382. 
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seine Sprache ist die des gewöhnlichen Lebens. Gleich einem mo-
dernen Journalisten berichtet er kurz und bündig über die Denk-
würdigkeiten seiner Familie. Der persische Minister der Presse 
I'timäd es-Selfenet batte ihn dazu veranlasst, die Geschichte der Ge-
mahlinnen und der Kinder seines königlichen Vaters zu schreiben. 
Die Glaubwürdigkeit, die einem zeitgenössischen Autor zukommt, 
kann der meinoirenschrcihende Prinz für sein Werk nicht ganz be-
anspruchen. Er war ja nur ein zehnjähriger Knabe gewesen als sein 
Vater starb.1 — Hierbei muss bemerkt werden, dass die Perserknaben 
früher als die abendländischen zur Reife gelangen und ein zehn-
jähriger Knabe ist in Persien kein naives Kind mehr. 

Die Frauen des gottseligen Xákáns — so beginnt seine Erzählung 
'Ezud - ed - Daulet — waren verschiedenen Ranges oder wie er sieh 
ausdrückt, bildeten mehrere Classen (im Original steht nunireh = 
Nummer). Zur ersten Classe gehörten die Mitglieder des Kadscharen-
stammes, die Prinzessinnen von Geblüt, und die Angehörigen der vor-
nehmsten Familien des Landes. Ihre Anzahl mag vierzig oder mehr 
betragen haben.2 Die Damen dieser Kategorie haben besondere Vor-
rechte gehabt. Seit Aya Mohammed's Zeiten gewährte ihnen der 
Schah einen separaten privaten Selám, d. i. Audienz, wozu die andern 
Bewohnerinnen des königlichen Harems keinen Zutritt hatten. Die 
Stunde dieses Seláins wurde in der Regel von einer Jesaulin (jesaul 
weihlichen Geschlechts) verkündet, die auf dem Corridore des En-
derüns den türkischen Ruf (türkisch war damals die Sprache des 
Hofes) yanumlar geliiiiz ,kommet ihr Damen' ertönen Hess. Im 
Audienzsaale angekommen, wurden die Sultaninnen so rangirt, dass 
die Mitglieder des Stammes der herrschenden Kadscharen in die 
erste Reihe kamen. Die übrigen Hofdamen hatte man nach dem 

1 J L O s> j l j j i . j I J Ä A J j j o . A — A I ^ J J ^ S L A Ä A I 

LbbbAjl 3JJ3 bwcAa. Jbxijl S > jl.jN1 .saLs? f j ) j> jÔ J ä Ayilö bbl_, 
^ A Á b Tärix i 'ezudi, S. 3. 

2 >y) 5 > b j ASJo J-i-fir- A.ß W-jl >yst Tárí'/ i V/udí , S. 4. 

5 9 0 



266 A L E X A N D E R V. K E G L . DIE MEMOIREN EINES PRINZEN ETC. 

respectiven Grade der Vornehmheit ihrer Familien in der zweiten 
Reihe aufgestellt. Jede der anwesenden Frauen hatte bei dieser Ge-
legenheit das Recht, ihre etwaigen Wünsche dem Herrscher persön-
lich vorzutragen. Natürlich machten viele davon Gebrauch. Der 
Rangstreit um die höhere Stelle hei der Audienz war neben der 
Eifersucht die Hauptquellc der Uneinigkeit unter den Frauen gewesen. 

Die vornehmste Frau der Gattinnen ersten Ranges war Asija 
Xänum, die Mutter des Näib es-Selfenet. Ihre hervorragende Stellung 
war so fest begründet gewesen, dass ihr Niemand den ersten Rang-
streitig machen konnte. Für sie hatte der von andern Weibern des 
Schahs so eifrig gefochtenc Kampf um das ^ i b ^ ß L y (türkisch 
wörtlich ,das obere Haupt', nämlich Stelle) gar keinen Sinn. Als die 
stolzeste Frau des ganzen Enderüns galt die aus der entthronten 
Zenddynastie stammende edle Dame Badrin. Sie war die Tochter 
des Sei/ 'Ali/im Zend. Als eine Nicht-Kadscharin musste sie mit dem 
Platze in der zweiten Reihe vorlieb nehmen. Ihr angeborener Stolz 
und ihre Hoffart Hessen ihr keine Ruhe. Sie wollte in der ersten 
Reihe glänzen. Der erfolglose Rangstreit und andere Unannehmlich-
keiten hatten die adelsstolze Frau so sehr erbittert, dass sie ohne 

vErlaubniss des Xakäns (Feth'ali's) den Harem verlassend, zu ihrem 
Vater zurückkehrte (bt igäzet ez hárem/áneh i /álcán bi/áneh i peder 
reft). In ihrer freiwilligen Verbannung war ihre Anmassung die alte 
gebliehen. Als ihr Vater 'Ali Xän starb, forderte sie dreist ein Diadem 
vom Schah, um damit die Todtenbahre ihres Vaters zu schmücken. 
Nach der abschlägigen Antwort wollte sie die Leiche ihres Vaters 
ohne Diadem nicht aus dem Hause tragen lassen. So hartnäckig 
war ihr Widerstand gewesen, dass der Monarch, der sie nicht be-
leidigen wollte, am Ende genöthigt wurde, ihre Bitte zu gewähren. 

Sehr charakteristisch für die — man möchte sagen ritterliche 
— Denkart Feth'ali's ist, dass er einige seiner Frauen ersten Ranges 
mit Ehrenbeweisen überhäufte, trotzdem, dass er als Gatte ihnen 
ganz kalt gegenüber stand. Solch eine verehrte, aber nicht geliebte 
Frau war Aya Bagi gewesen. Der Schah hatte eine so grosse Ab-
neigung gegen sie an den Tag gelegt, dass sie ihr Leben lang ihre 

5 9 1 
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Jungfräulichkeit bewahren konnte. Sie wurde bei Gelegenheit der 
ersten Nacht von ihrem Manne unberührt verlassen. ,Sie ist mir wie 
eine Schlange vorgekommen', pflegte er zu seiner Rechtfertigung zu 
sagen. 'Ezud-ed-Daulet tlieilt hier einen primitiven türkischen Vers 
mit, den die verschmähte Braut gedichtet und dem Schah zugeschickt 
haben soll: ,Nachts ist mein Freund zu mir gekommen. Nachts ist 
er bei mir geblieben. Nachts hat er mich verlassen. Ich wusste's 
nicht, wie mein Leben (d. i. der Sehäh) zu mir gekommen, wie bei 
mir geblieben, wie von mir gegangen.'1 

Das Schicksal der Frauen der höchsten Kategorie war wenig 
beneidenswerth: sie waren ja die am mindesten geliebten Bewohne-
rinnen des königlichen Palastes. Nur zwei Damen aus ihrer Reihe 
hatten das Glück gehabt, die Liebe des Grossherrn zu gewinnen. — 
Die eine war die Mutter des Prinzen Käsiin, die in unbedingter Hin-
gabe zu ihrem Manne aufschauend, mit allen ihr zu Gebote stehen-
den Mitteln um dessen Gunst buhlte. Wohl kennend die Einge-
nommenheit ihres Gemahls für das schöne Geschlecht, hatte sie ihrem 
Manne schöne Sklavinnen geschenkt. Die meisten der in dieser Weise 
verschenkten Mädchen haben dem philogynen Herrscher Prinzen ge-
boren . (Elder i dnhtt máder i Sáhzádeh wdk'i Sudend.) 

Die andere geliebte grosse Dame war Nüs Aferin. Sic wurde 
vom Schah so heiss geliebt, dass, als der König verstimmt und trau-
rig aus dem unglücklichen russischen Feldzuge kommend, den Heim-
weg einschlug, er in einem an Suleimán Mirzá gerichteten Briefe 
diesen aufforderte, ihn in Xamsa zu erwarten und auch jene zucker-
siiss lächelnde Schöne, die den Mund voll Trunk hat (Anspielung 
auf den Namen der Favoritin Nüs = Trunk, Schluck) — sie besitzt 
nicht nur mein Herz, sondern das Herz des Volkes einer Welt,2 

mit zu bringen'. Die wahre Königin des Harems aber war nach der 

^ j j J O o iNsuö ^ g j J l ä Tär fy i 'e?ndi, S. 7. 

>j\> (^IfcJ AS SJwtä. jSJtí 

>j\> ^ — i ^ - ö . j j b k J d AS ^yü J } T f t r i x i 'ezudi, S. 7. 
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Meinung der Zeitgenossen die persische Pompadour Taus - •/ánum 
(d. i. Herrin Pfau). Her Schäh hatte sie mit Schätzen aller Art so 
überhäuft, dass keine Frau des Palastes mit ihr wetteifern konnte. 
Mahinűd Mirzá, der in seinem Tedkereh unter den Schriftstellerinnen 
ihr ein ganzes Capitel gewidmet hat, kann nicht pompöse Worte 
und überschwengliche hochtrabende Phrasen genug finden, um die 
Bedeutung der grossen Favoritin im rechten Lichte darstellen zu 
können. ,Tág ed-Daulet (Beiname Taús-/ánum's, deutsch = Krone 
des Reiches) ist diejenige Frau, deren Rangesstimme die Ohren der 
Sterne Venus und Jupiter betäubt hat. Die Herrlichkeit ihrer Stel-
lung hat die Sonne hinter den Schleier der Scham gesetzt. Rir 
Glücksstern gibt dem himmlischen Monde Licht. Das Gestirn ihres 
Glückes verleiht der Sonne des Hinmiels ihre Strahlen.'1 

Sie war aus Isfahan gebürtig. Zur Schönheit des Körpers ge-
sellten sich bei ihr eine nicht gewöhnliehe Bildung und dichterisches 
Talent.8 Der Schäh gab ihr den wohlklingenden Beinamen Tilg ed-
Daulet (,Krone des Reiches'). In der Hauptstadt Teherán besass sie 
einen mit aller Pracht ausgestatteten Palast, welcher nach Mahmúd 
eine halbe Million Tornán gekostet haben soll. Welch grosse Summen 
diese persische Pompadour versehwendet haben mag, kann man dar-
aus folgern, dass für die Gewürze ihrer Küche allein nicht weniger 
als 12000 Tomän jährlich ausgegeben wurden 0'mihi hezár tárnán 
bism sebzi mat,ba% i Tág ed-Daulet ez defter berät sádir miiud). 

Eine der grüssten Schönheiten und Zierden des wohlbevölkerten 
Enderüns Feth'ali's war das jüdische Mädchen Marjani Xánum. Sie 
war zuvor die Gattin des Schäh Schchid, d. i. Mohammed A-'a's, 
gewesen. Als dieser starb, wollte der Bruder Feth'ali's, Husein Mirzá, 
die schöne Jüdin heiraten. Der Schäh aber behielt sie für sich. Man 
sagt, diese sei die erste Ursache der Feindschaft zwischen den 

1 ß f SjJkj jzß AS GU-wl qJ aJ^Ul jrL 
Ij^L^oi sLo ̂ GiaJU» SJoLiö GUis?" s>ji AGhGkj 

J i ^ s ^GGi3. Lies:? ß Xairät Hisa.il (Teheran 1306), S. 141. 
2 V á m b é r y ,Aus dein Geistesleben persischer Frauen' , ZDMG. 45, S. 412. 
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beiden Brüdern gewesen, welche bekanntlich das Blenden Huscin's 
zur Folge hatte. 

Unter den Frauen zweiter Classe war eine wichtige Persön-
lichkeit Sunbul Xánum. Ihre Gerechtigkeitsliebe, eine seltene Tu-
gend im Reiche der Sonne, gewann für sie die Zuneigung Aller. 
— So weit ging ihr Eifer, dass sie einmal eine gegen ihren eigenen 
Solin, der als Statthalter fungirte, geschriebene Bittschrift dem Schah 
mit der Bemerkung überreichte: ,Ich will nicht zugehen, dass Je-
mand Unrecht leide und sich über den König, das Asyl der Welt, 
beklage. Wenn mein Sohn derjenige ist, der sich der Tyrannei schul-
dig gemacht hat, so soll er abgesetzt werden' (nemiyáhem kesi maz-
lüm icdki' sewed id ez sah 'dlem penáh sikájet nem/ijed). Die Herrin 
Sunhul hatte die Aufsicht über die königliche Tafel. Sie sass ge-
wöhnlich an der Seite des Schall und es war ihre Obliegenheit, die 
Speisen unter die anwesenden Prinzen zu vertlieilcn. Mit einem ge-
waltigen Schaumlöffel in der Hand, passte sie auf. Wenn einer der 
Prinzen sich erdreistet hatte, nach einer andern Seite die Hand auszu-
strecken und die zugetheilte Portion eines andern an sich zu nehmen, 
erhob sie ihre drohende Stimme und war auch berechtigt, nöthigen-
falls mit dem Schaumlöffel aufs Haupt der ungehorsamen Prinzen zu 
schlagen (nihil middd mukerrer bdkefgir her sersán zedeh búd). 

Die Finanzen des königlichen Haushaltes wurden von einer 
Schatzmeisterin besorgt, die den Beinamen Xázin ed-Daulet Schatz-
meister des Reiches' hatte. Sie war zugleich das Oberhaupt des 
Harems. Ursprünglich war sie ein Dicnstmädehen der Königin-
Mutter gewesen. Nach dem Tode dieser, der nach der Gewohnheit 
der orientalischen Höfe die Oberherrschaft des Harems zukam, wollte 
Fetb'ali eine Stellvertreterin der verstorbenen Sultannin aus der Reihe 
der Frauen ersten Banges wählen. Die edlen Damen wollten aber 
aus gegenseitiger Rivalität davon nichts wissen und baten den Schah, 
lieber eine der Sklavinnen der verewigten Monarchin damit zu be-
auftragen. Einer solchen Sklavin — sagten sie — würden sie gern 
in Allem gehorchen. So bekam dieses mit vieler Verantwortlichkeit 
verbundene Amt das Sklavenmädchen Gulbeden (,Rosenleib'). Alles 
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was man beim Hofe an Lohn, Geschenken und Kleidern erhielt, 
wurde von ihr vermittelt. Sie hatte ein eigenes Siegel. Die Inschrift 
dieses Siegels war ,Accreditirt in den Provinzen Irans — Quittung 
des Kleiderbewahrers des Herren der AVeit' (muteber der memálik 
Irán — kab% i sendűkdár i iáh-i gehän). Der Credit dieses Siegels 
war so gross, dass, wenn sie es wollte, namhafte Summen (im Ori-
ginal kurur = eine halbe Million) ihr ohne Weiteres von Seite der 
Kaufleute und Bankiers zur Verfügung gestellt wurden. Als Auf-
seherin des Harems hatte sie grosse Macht. Ohne ihre vorherige 
Erlaubniss konnte keine Frau in's Haremhaus kommen oder es ver-
lassen. Das Zeichen der Erlaubniss zum Eintritt war ein Rubinring. 
Dieser Ring befand sich immer bei der Schatzmeistcrin. AVollte eine 
fremde Dame den Harem besuchen, so musste sie sich zuvor mit 
der Schatzmeisterin verständigen. Diese übergab dann den als Ein-
trittsbillet dienenden Ring einem ihrer Eunuchen, dessen Pflicht es 
war, die Besucher in's Enderün zu führen. — Ein ganz analoges Ver-
fahren wurde bei der Bewilligung des Ausganges beobachtet, mit dem 
Unterschiede, dass das Ausgangsbillet ein Smaragdring war. — Xäzin 
ed-Daulet hat das vollste Vertrauen des Herrschers besessen. Nach 
'Ezud-cd-Daulct konnte sie, wenn sie wollte, nach Belieben das ganze 
Schatzhaus verschenken (eger témám yizáneh ba/Sidi muytár búd). 

Als eine echt orientalische Einrichtung kann man die wach-
habenden Frauen bezeichnen (zenán i kiiik). Diese waren in drei 
Abtheilungen eingetheilt. Jede Abtheilung bestand aus sechs Frauen. 
Die Obliegenheiten der wachhabenden Damen waren die folgenden: 
Wenn der Schah sieh zur Ruhe begeben wollte, kamen die sechs 
wachenden Frauen in's Schlafzimmer. Zwei Damen nahmen Platz 
rechts und links zur Seite des königlichen Bettes. Sie mussten dar-
auf achten, ob der Schah sich umwenden wollte, wo dann eine der 
Damen verpflichtet war, den König, um Rücken und Schulter die 
Arme schlingend, sachte in die gewünschte Lage zu bringen.1 Zwei 

1 Tá r í / i V/.udi C - O J X J ^LyZS CZ-tjJ*. yx p AS fyx_yc jj-i ßFZ o 

vJUaJJ AS yfiA X X í j yfc AS i__j\ ß ^ j o ^ D - o l ^ k . ßyi yó } i j i j ^ o ) ^ 

ZZißyc J-äö j> IjíJÓllfcLió <AJUOy ÓUÓO yZ LXAj j j dSj\ jJjyVjJiyc 
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andere Frauen hielten sich am untern Ende des Bettes auf und 
kitzelten wechselweise die Sohlen des Königs. Die fünfte Frau 
musste, eine zweite Scheherezade, interessante Märchen und wunder-
bare Geschichten erzählen. Die sechste war nur dann in Anspruch 
genommen, wenn der Schall eine Botin nach aussen zu senden hatte. 

Eine bevorzugte Stellung unter dem Dienstpersonal des Hofes 
hatten die Dienerinnen der königlichen Kaffeetafel (im Original kahveh 
yjineh ,Kaffeehaus'). Sie waren mit der Aufsicht über die Requisiten 
des Thee- und Kaffeeservices, wie Porcellantassen, reich geschmückte 
Wasserpfeifen, Tabak, Zucker, Eingemachtes u. dgl. betraut. Ihre 
Habsucht kannte keine Grenzen. Jedes Mittel war ihnen gut, wenn 
sie damit Geld erpressen konnten. Einem Gaste verweigerten sie 
keck den Kaffee und Ghaliän unter dem Vorwande, dass er unwür-
dig sei, den königlichen Kaffee zu trinken und die Wasserpfeife zu 
rauchen. Der erschrockene Gast, wohl kennend den Einfluss des 
Kahvechäne, zahlte ihnen gutes Trinkgeld, um sie zu versöhnen. — 
Die königlichen Prinzen, besonders die als Statthalter in den Pro-
vinzen angestellten, waren die Haupteinnahmsquelle der Dienerinnen 
der Kaffeetafel. Ein solcher Würdenträger gab ihnen zuweilen ein 
Trinkgeld von 100 Goldmünzen (eSre.fi). Die jährliche Einnahme 
derselben hat nach der Meinung 'Ezud - ed-Daülef s 1 5 0 0 0 Tomans 
oder mehr betragen (der sali pdnzdeh hezdr tum/m hei mvtegmmz 
hánhci miresíd). Eine gute Quelle des Erwerbs für sie waren die 
verschiedenen Sendungen. Einige dieser Sendungen waren nach un-
seren Begriffen lächerlicher Natur. — Es geschah zum. Beispiel, dass 
man im königliehen Hemde einen Floh gefangen hatte. Der Fürst 
sagte dann einer Dienerin der Kaffeetafel: ,Bring' dieses Thierchen 
zu diesem oder jenem Prinzen und du wirst dafür so und so viel 
Geld bekommen.' Sie übergab das Thier der bezeichneten hohen 
Persönlichkeit und erhielt dafür die vom Könige vorherbestimmte 
Summe. Der Floh wurde dann von der mit der Sendung beehrten 
Persönlichkeit mit eigener Hand umgebracht, zur Strafe dafür, dass 

OJ>\}Sr? J B - A - Ä X T S J^AA -^Syk^-^z tA-^Z} yb SS jkX^-cj C L — ^ ^ - X O ^yjE)} 
S. 24. 

Wiennr Zeitnohr. f. d. Kunde d. Moroni . IX. Bd. 1« 
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er sich erdreistet hatte, den geheiligten Körper des Monarchen zu 

belästigen.1 

Die Musikanten und die Tänzerinnen des Palastes gehörten 

eigentlich nicht zur Bevölkerung desselben. Sie hatten in der Stadt 

ihre Privatwohnungen. Wie allgemein bekannt, sind die Tänzerinnen 

und Sängerinnen im Reiche der Sonne wenig geachtet. Man rechnet 

sie zu den Prostituirten. Ehrbare Damen hüten sieh wold, mit ihnen 

in Berührung zu treten. Die Sängerinnen und die weihlichen Musi-

kanten Feth'ali's waren in zwei Truppen getheilt. Jeder Truppe 

stand eine Kapellmeisterin vor. Die eine derselben war Miná, eine 

Armenierin, die andere, die Meisterin (ustäd) Zuhreh, war jüdischer 

Abkunft. Beide Musikbanden hassten, dem lateinischen Sprichworte 

,Figulus figulum odit' entsprechend, einander herzlich, so dass unter 

den Frauen des Harems ihr Hass sprichwörtlich wurde und wenn 

zwei Frauen einander feindlich gegenüberstanden, man sagte, sie 

hassen einander gleich den Musikbanden Minä's und Zuhreh's.2 Der 

frauenliebende König hatte einige aus ihrer Reihe mit seiner Liehe 

beschenkt. Die so zum Range königlicher Frauen erhobenen Tän-

zerinnen hörten auf Künstlerinnen zu sein und wurden als den an-

deren Gattinnen ebenbürtig betrachtet. 

'Ezud-ed-Daulet hat viele biographische Notizen über die Söhne 

und Töchter Feth'ali's in seinem Buche gesammelt. 'Abdullah Mirzä 

Darä, ein Sohn des XAkäns (Feth'ali's), war berühmt wegen seiner 

grossen Gelehrsamkeit. Besonders die Sterndeuterei cultivirte der 

wissenschaftlich gebildete Prinz. Fetli'ali liebte ihn sehr und unter-

hielt sich mit ihm, ohne dabei den zwischen Vater und Sohn be-

1 AXiß s\£jjt fgA-j* ^läLb ^.jfc)j-o j\ ß\ AS <jj\ JtAA L 

^jAä _J JOÍlJO S>\yislio ^A-i-5 AÄtk. Syfä ySS ^fii jj>ySjL~c 

C-Ő9 ^jjj y> AS jJSLAXyc úoú ÚS^V1  

CU^jI Taríy i 'ezudi, S. 75. 
2 yuji^L^o ß\ ^—Jjóo j> 

Tärix i 'ezudi, S. 27. 
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stehenden Rang und Altersunterschied zu beachten. Jedesmal, wenn 
sein erlauchter Vater sich über etwas zu betrüben Veranlassung 
hatte, liess er ihn zu sich rufen. Dann las der Prinz ihm im Ge-
heimen sein Kanunbuch vor.1 — Dieses Werk hat viel zur Erhei-
terung des königlichen Gemüthes beigetragen. 'Ezud-ed-Daulet hat 
einige Axiome aus dem Kanűn des Prinzen Därä in seinem Me-
moirenwerke reproducirt. Im Kanűn wurden die Fragen des Glücks 
und Unglücks ausführlich erörtert. Die mitgetheilten Proben kommen 
mir sehr kindisch vor. Im Mebhet-i-musibet (,Untersuchung des Un-
glückes') zum Beispiel wird gesagt: ,Die Nacht kommt — Verlangen 
bleibt aus — Unglück.' ,Die Herrin kommt, aber ihre Magd stellt sich 
nicht ein — Unglück' (yanum bíájed u yádimeh es neäjed musibet). 
— ,Der Schenkwirth kommt, aber der Wein bleibt aus — Unglück.' 
So bewandert war er in der Wissenschaft der Sterne, dass es ihm 
gelang, seinen Tod vorherzusagen. — Dara hat, wie fast alle gebil-
deten Perser, auch Gedichte verfasst. 'Ezud-ed-Daulet hat die fol-
gende Grabinschrift, welche der Prinz für seinen eigenen Grabstein 
geschrieben haben soll, in seinem Werke aufbewahrt: ,Wenn du 
nach unserem Tode über unsere Erde wandelst | Setze schonend, 
sachte deinen Fuss auf unser leidendes Herz. '2 In einem andern 
Verse singt er das obligate Lob seines königlichen Vaters, den er 
in seinen Versen Pir-i-felek ,Der Alte des Himmels' nennt. ,0, du 
Alter des Himmels, du hast jeden mit der Würde eines Greises aus-
gestattet. Von dir sind alle mit Reichthum und Alter gesättigt wor-
den. Den schwachen Ameisen hast du Muth eingedösst. Alle hast 
du gegen den Löwenherzigen ermuthigt.'8 

1 joLo fib yc ^fi^ta. y f yjp jJb. ijjfi-? CASj yt 
j-iib ys i^ . I p y . ! >us ix^uy y o v u y y , « 
oJfi i^0 y ä U - ß ß A j U y Tarix i 'e?udí, S. 71. 

2 Lo tiíTÁJjJ J j u ó3 Lo jAir ß p j f A jfMb j\ ^JU 
Tarix 1 'e?udí, S. 71. 

3 fijA^j» ypß CkAy j\ fiA^ju y ji eXJi yy ß 

ß> yJk y ,jjfi)>®-) J j 
Táríx i 'e?udí, S. 71. 

18* 
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Unter den zahlreichen Töchtern des Schäh war eine der geehr-

testen Zijä-es-Seltenet. Sie war eine sehr gebildete Dame, die schön 

schreiben konnte. Feth'ali hatte die geheimste (Korrespondenz ihr an-

vertraut. Sie wurde von allen ihren Brüdern und Schwestern geliebt 

und hochgeehrt. In einem seiner Verse besingt sie der Kronprinz fol-

genderinassen: ,0 Zijä-es-Seltenet, meine Seele sei für dich geopfert. 

Hundert Kragen hab' ich deiner Abwesenheit wegen zerrissen.'1 Ihr 

Vater, Feth'ali, sagt: ,Licht meines Auges Zijä-es-Seltenet. Eine Nacht 

ohne dich kommt uns wie ein Jahr vor.'2 Zijä-es-Seltenet hatte eine 

bedeutende Anlage zur Poesie.3 Sie konnte auch improvisiren. Einmal, 

als die reizende Begum (eine der Frauen Feth'ali's) ohne Schleier er-

schien und den mit Wein gefüllten Becher dem Schäh überreichte, 

gefiel sie so sehr ihrem Gebieter, dass er aus dem Stegreife die 

Verszeile dichtete: .Das Glas in der Hand des entschleierten Mund-

schenken,' und Zijä-es-Seltenet aufforderte, eine zweite Zeile dazu zu 

erfinden. Diese sagte improvisircnd: ,Es ist der Stern Kanopus in 

der Hand der Sonne.'4 

Mit Wohlthätigkeit gepaarte Religiosität waren die Hauptzüge 

des Charakters einer andern Königstochter, der Herrin Zobeideli. 

Sie war eine Pilgerin (Hä£ijeh), die ausser der Pilgerfahrt nach 

Mekka und Medina zehnmal die heilige Stadt Mesehhed und zwan-

zigmal Irak besucht hatte. 

Feth'ali hielt es nicht unter seiner Würde, das fröhliche Spiel 

seiner kleinen Knaben mitzumachen. Ich erinnere mich noch ganz wohl 

des Vorfalls — so erzählt 'Ezud-ed-Daulet — dass, als ich mit meinem 

Bruder Kamrán Mirzä im grossen Zimmer des Haremhauses war, seine 

Majestät, der Xakán, zu sagen geruhte, dass wir alle drei Würfel spielen 

sollten. Während des Spieles geht der Vorhang der Thüre auf und der 

1 liAr». y f>j£ cArf-r ertjw£ Lyö \ 
2 AJLM LA jl yi jS^ A ALLaaJI L~ó i-yc 

Täriy i 'ezudi, S. 17. 

8
 V A m b é r y , A u s dem Geistesleben persischer Frauen', ZUMG. 45, S. 414. 

4 1 iLxil AsäJS y> (JJl-Â aü > >lsr"" ^ ^AXÍ' 
Táríx i 'ezudi, S. 18. 
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Kronprinz 'Abbás kommt in's Gemach. Er wollte sich über wichtige 
politische Gegenstände mit seinem Vater berathsehlagcn. Der Schah, 
ohne dass eine Veränderung in seinem Benehmen sicli zeigte, sagte 
ihm: ,'Abbás, du solltest mit einem deiner Brüder spielen, mit dem an-
dern spiele ich.' Nach einer Weile sagte Feth'ali sich zu seinem Lieb-
lingssohne 'Abbás wendend: ,l)u weisst es nicht, was für eine Lust es 
für mich ist, wenn, während wir mit unseren acht-, neunjährigen 
Knaben spielen, solch ein Sohn wie du bist, welcher nur wenigen 
Vätern vom Herrn der Welt gegeben wurde, in's Zimmer kommt. 
Dein glückbringendes Gesieht schauen zu können, öffnet die Pforte 
der Glückseligkeit.'1 

Seine Söhne und Töchter behandelte der Schah wie es die oben 
mitgetheilte Anekdote beweist, mit väterlicher Zärtlichkeit, eingedenk 
des Verses des Mewlewi: ,Wenn du mit einem Kinde zu thun hast, 
dann musst du dich der Sprache des Kindes bedienen.'2 

Der Schah war aber nicht immer so gnädig. Wenn aufgebracht, 
kannte sein Zorn keine Grenzen. Als Vollblut-Tyrann war er selten 
im Stande, sich zu massigen. Nach 'Ezud-ed-Daulet geschah es ein-
mal, dass der Prinz Gejümert mit dem Seráidár basehi sieh zankte. 
Darüber erzürnte der Schah so sehr, dass, nachdem der Prinz eine 
tüchtige Bastonade erhalten, er, mit der Strafe nicht zufrieden, ihm 
mit höchst eigener Hand die Augen ausstechen wollte. Er zog 
schon seinen reich gezierten Dolch, als se'in Lieblingssohn, der oben 
erwähnte Dárá, die Geistesgegenwart hatte, dem Schah zuzurufen: 
, 0 du kluger König, o du Alter des Himmels, willst du den tollen 

1 1} ^yc AS OÄJ jjb' Ate. y i j^yo y t J^A-J, j^te^O 
jöjiwXte» AS O fr IJ-LOJ ^c -̂Lfi oSjfi AJLAI AÍ cuoj-© ^jß&jafr 
CAjS J> vi Ajfij fr ß »My JjA) frri-fr «JL 
j o L i j b Tä r fy i 'ezudi, S. 70. 

2 s b i A j o b y y j ^ j b j ^ » o jLxi C D f r S ^ y e S b ASb»te. 

Falsch cit ir t statt (les Verses Ausgabe von Bu läk 1268, vi, S. 99 : 

M - i fr J o b ^ J S i f r ^ b j y JLXS frifr b AS ^ ? t e -
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Schah Nadir nachahmen?'1 Durch diese Mahnworte wurde Feth'ali 
besänftigt und verzichtete auf sein grausames Vorhaben. Es war aber 
um das Glück des unglücklichen Gejiunert geschehen. So lange sein 
Vater lebte, war er unglücklich (der zemán i peder buzuryvár i yod 
bed bayt bűd). 

Mit gewisser Vorliehe erzählt 'Ezud-ed-Faulet die merkwür-
digen Heiratsgeschichten der übergrossen Familie Feth'ali's. Die 
Hochzeiten der königlichen Prinzessinnen wurden mit der grösst-
mßglichen Pracht gefeiert. Als Husein Xfm Tobrizi die Hand der 
nur vierjährigen Prinzessin Sirin Gehau Xánuin für seineu damals 
siebenjährigen Solm Mehdi kuli-yán erhalten hatte, betrug die Morgen-
gabe der vornehmen Braut, ausser den als Eigenthum eedirten Gütern 
in Schirwan, 3 0 0 0 0 Tománs. — Nach aller Wahrscheinlichkeit, setzt 
'Ezud-ed-Daulet hinzu, fehlt den meisten unter den Söhnen und 
Töchtern dieses so reich ausgestatteten Brautpaares heutzutage das 
tägliche Brod.2 

Für die Charakteristik Feth'ali's kann man viel aus 'E?ud-ed-
Daulet's Buche lernen, trotzdem, dass er ihn mit allen erdenklichen 
Vorzügen und Tugenden auszustatten bemüht ist. 

' ^ _ 

1 l ü j b - o CAUDO A Ü A j l y á . Í A - y i £ j X j l ^ j S y y f f * LÜwNÜo j l 

AS DyyÄS C y i 2 - I j b AS o J j j L o i f j y y A A s A ä j l I j C S ^ L J l Lf. » •'•'•-> 

^U'UL l_JISÜ IjAJI^jj »Li o^JJLi' ^ytXysr?* ^Xli ^-o 3 I J J L 

j ö j j l j i S f L Ó J> Lyjs.-"-3»- sjUz ( J y o A o j y ä - sAbb j l IJ3» t^-y» T a n y i ' e z u d i , 

S . 1 0 0 . 

q I S U . ( ^ I j j l j Aí ^ U í H j i j J y y o ^ ^ J f c j l l j l 

j A L ó b r L í 4 1—-db ^ y l S l Tärty i 'ezudi , 

S. 5 4 . 

* Beiname Ge jűmer t Mírzá's. 
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Riza Kuli Xän als Dichter. 
Von 

Dr. Alexander von Kegl. 

Riza Kuli Xán, oder wie er in seinem Vaterlande gewöhnlich 
genannt wird, der Lalabaschi, d. i. ,Erzieher' — er war nämlich der 
Erzieher des Prinzen 'Abbfts, des Sohnes Mohammed Schäh's und des 
jetzigen Herrschers von Persien, Mozaffereddin —, ist ohne Zweifel 
eine der bekanntesten Grössen der persischen Literatur dieses Jahr-
hunderts. Man kann ihm mit Recht den Namen ,Polyhistor' in der 
guten Bedeutung des Wortes beilegen. Er war beinahe auf allen 
Gebieten der Literatur thätig gewesen. Als Literaturforscher, Histo-
riker, Philolog und last hut not least Poet hat er sich einen über die 
Grenzen seiner Heimat reichenden Ruhm erworben. Nach C H . S C H E F E R , 

der ihn zuerst in die europäische wissenschaftliche Literatur ein-
führte, ist er der namhafteste Gelehrte und Schriftsteller des modernen 
Persiens.1 Er war einer der gebildetsten Männer seiner Zeit, dabei 
ein so liebenswürdiger und angenehmer Gesellschafter, dass der Graf 
G O B I N E A U , der ihn persönlich zu kennen Gelegenheit gehabt hatte, 
ihn zu den witzigsten und liebenswürdigsten Menschen der Welt 
zählte.2 Die Lehensverhältnisse Riza Kuli Xán's sind in dem oben 

1 Riza Qouli Khan que l'on peut á juste titre mettre au premier rang des 
litterateurs et des érudits qui ont fleuri en Perse dans le cours de notre siécle. 
Relation de VAmbassade de Khar earn (Paris 1879), S. xvi. 

2 J 'a i vu dans un diner Eyza Kouly Khan, ancien gouverneur du freue du 
roi, amhassadeur ä Bokhara, historiographs et poete excellent en persan et en dia-
lecte. C'est un des homines les plus spirituels et les plus aimables que j 'ai rencontres 
dans aucune partie du monde. GOBINEAU, Trois ans en Asie (Paris 1 8 5 9 ) , S. 45"2. 
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citirten Werke C H . S C H E F E R ' S mitgetheilt, darum hier nicht näher zu 

erörtern. Was aber seine literarische Thätigkeit anbelangt, so ist am 

meisten bekannt und bei uns gelesen seine von S C H E F E R im Original 

und französischer Uebersetzung veröffentlichte Reisebeschreibung. Das 

Bleibendste hat er jedoch auf dem Gebiete der persischen Literatur-

geschichte geschaffen, nämlich sein zwei Foliobände füllendes Werk 

,Me£ma' el fusehä'1 und das kürzere, das vorige ergänzende ,Rijäz-

ul-'arifin', zwei zuverlässige Quellen werke. Als Historiker kann man 

ihm unmöglich wegen seiner allzu pompösen, mit Knittelreimen über-

ladenen bombastischen Schreibweise, welche nach P O L A K den Persern 

selbst lächerlich vorkommen soll, den gleichen Beifall schenken.2 

Sein nach dem Tode des Verfassers erschienenes Wörterbuch 

der persischen Sprache, das ,Ferheng-i-cngumen Arái Näsiri', gründet 

sich auf eine grosse Belesenheit in den Diwanen der meisten persi-

schen Poeten. Als einem in der klassischen Literatur seines Volkes 

so wohlbelesenen Gelehrten, konnte es ihm kein Geheimniss bleiben, 

dass die heutige persische Sprache ihrem Verfalle entgegen zu eilen 

scheint. In der Vorrede zu seinem Wörterbuche betrauert er den Ver-

fall und die Verderbniss des Fársi kadim, d. i. des Reinpersisehen. ,Seit 

einigen Jahren haben der reger werdende Verkehr mit dem europäi-

schen Auslande und die abendländische Industrie und Wissenschaft 

einer Anzahl von französischen, russischen und englischen Wörtern ins 

Persische Eingang verschafft, und so wird — sagt er — nächstens 

das noch vorhandene wenige altpersische Sprachgut verloren gehen.'3 

1 Die neueste, aber in jeder Beziehung reichste und werthvollste aller all-

gemeinen Tazkire. ETHÉ ,Neupersische Literatur' . Grundriss der iranischen Philologie 

(Strassburg 1896) n, S. '216. 

3 POLAK, Persien (Leipzig 1865) I , S. 277. 
8 ikü-jlA. AJJ>L sJh} vX-ol «kL-wl̂ J iS d G-b*. i^jjGo 
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Ferbeng-i-engumen Aräi Näsiri (Teherän 1871). 
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Eine der Hauptursachen der Verderbniss der persischen Sprache 
mag neben dem fremden Einflüsse die Vernachlässigung der litera-
rischen Studien sein. Arabisch wird nicht mehr so eifrig studirt wie 
zuvor. Jetzt begnügt man sich mit einigen gelehrten Floskeln. — 
Dazu kommt noch der Umstand, dass der moderne Perser, der sich 
bemüht die Wissenschaft der Frengis zu erlernen, wenige Musse-
stunden und noch weniger Lust dazu hat, sich mit den alten Clas-
sikern zu beschäftigen. Darum rechnet man es dem neuen Scháh 
zur besondern Ehre an, dass er trotz seiner europäischen Bildung 
der orientalischen Wissenschaft treu gebliehen ist. Nach der Aeusse-
rung des persischen Gesandten zu London, soll er sich oft damit 
amüsiren, persische Verse ins Arabische zu übertragen.1 

Riza Kuli Xán's poetische Werke sind zahlreich genug. Er war 
ein fleissiger Pfleger der Dichtkunst. Seiner grossen literarischen 
Bildung verdankt er die Leichtigkeit, womit er allen Genren der Poesie 
gerecht zu werden versteht. Ungefähr dreissig tausend Verse an Ka-
siden und Ghazelen soll sein noch ungedruckter Diwan enthalten 
(karib besi hezär bejt). Es stammen sechs MeOncwis aus seiner Fe-
der. Nur ein Gedicht aus der Reihe derselben, das Gulistän-i-Irein, 
welches die Geschichte Bektäs's besingt, ist bis jetzt lithographirt 
erschienen.2 Die übrigen fünf sind religiösen Inhaltes und dienen zur 
Erklärung der Wahrheiten des Glaubens oder erzählen in epischer 
Form die Geschichte des Islam's. Eine hervorragende Stelle nehmen im 
Diwan unseres Dichters die sufisch gefärbten Dichtungen ein. Uebri-
gens scheint diese zur Schau getragene Religiosität bei Riza Kuli Xán 
mehr eine Sache des Geschmackes als der innern aufrichtigen Ueber-
zeugung zu sein. In Persien war es von jeher Mode, mit pantheisti-
schen Ideen zu liebäugeln. Das wahrhaft Erhabene konnte man sieh 
nur in dem Gewände des Alles vergötternden Pantheismus vergegen-

1 Fortunately not at the expense of his Eastern learning in which he excels 
he often amuses himself by rendering Persian poetry into Arabic doing so with 
the greatest ease and elegance. The real Shah as portrayed, by the persian minister. 
The iüustrated Lcmdon News 1806, S. 370. 

2 Teheran (1270). 
Wiener Zeitselir. f. d. Kunde d. Morgenl. XI. lid. 5 
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wärtigen. — Der Glaube an die Sufidoctrinen bei den meisten mo-
dernen Musensöhnen Iran's ist als eine Art von Schönheitsideal zu 
betrachten. In einem seiner Verse singt Riza Kuli Xán nach dem 
Vorhilde Häfiz's: ,es gibt wohl gar keinen Unterschied zwischen der 
Ka'heh und der Schenke' (miján ka'íeh ű mejyáneh Mc farlci níst). 
,Wer mag jene feengesiehtige Geliebte sein, die sieh von allen Seiten 
her zeigt? Jedermann sucht nur sie und sie ist doch Jedermanns 
Reisegefährtin. Alle sind betrunken, nur sie allein ist nüchtern. Ein-
mal ist sie nicht zu finden in der Zelle des Predigers. Ein anderes 
Mal beehrt sie mit ihrer Gegenwart die Schenke. In ihrem Namen 
betet der Fromme. Zu ihrem Gedächtniss gürtet sich der Christ. 
Niemand sehe ich, der ihr Wesen erfasst hätte. Wenn solch ein Kun-
diger jemals war, so ist unter tausend nur ein einziger solcher zu 
finden. Gestern ging ich betrübt in die Kirche, als mein Herz 
des Freundes wegen blutete. Da sagte ich: o du Alter des Klosters! 
erkläre mir das Geheimniss, damit ich der Wahrheit kundig werde. 
Schweig! versetzte darauf der Greis; er selbst wird dir das Verbor-
gene entschleiern. Es Hess plötzlich die Glocke ihre Klage hören und 
diese Worte hat sie insgeheim geäussert. Es gibt hier in diesem Hause 
ausser ihm Keinen. Er ist der Gott und es ist keine andere Gottheit 
neben ihm.'1 An einer Stelle seines Hedájet-námeh erklärt er so den 
Satz, dass olme Erlaubniss und Hilfe Gottes Niemand im Stande sei 
sich der Gottheit zu nähern. Der Gott legt nach ihm eine Zuneigung 
zum Frommen an den Tag. ,Dcr Papagei der Seele ist trunken von 
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den liebtrunkenen Augen geworden. Die Erinnerung an das Zucker-

land hat ihn zu nichte gemacht. Wäre das Zuckerland nicht da, um 

ihn anzuziehen — was für Veranlassung hätte er, das Zuckerland zu 

suchen? Das kleine winzige Sonnenstäubchen bewegt sich nur darum, 

weil die leuchtende Sonne es sucht. Weil die See ihn zu sich ruft, 

ist so unruhig der Tropfen. Dem Rohre gebricht es an Kraft zu 

dieser Klage.1 Darum muss die Flöte die Ursache der Klage sein. 

Jeder, der keine Ohren hat, um die Stimme der Seele zu vernehmen, 

ist überzeugt davon, dass diese Stimme des Rohres aus der Flöte 

stammt. Der Liebhaber ist unschuldig an Klagen und Seufzen. Die 

Liebespein verträgt ja kein Schweigen.'2 

Riza Kuli Xán ist wie Ka'ani ein Liebhaber der ausgearbeiteten, 

mit aller Pracht der gewagtesten und sonderbarsten Oleichnisse aus-

gestatteten Naturschilderungen. In einem Gedicht beschreibt er den 

Winter. ,Was hat dieser rubinfarbige Turban (d. i. die rothe Rose) 

gethan?3 Was ist aus jener grünen Weste geworden? (Grüne Weste 

= das grüne Blatt.) Quecksilberartige Verzierung hat der Zweig und 

hermelinfarbige Seide deckt den Hügel. Die Luft ist Kamphcrsieder 

geworden und Quecksilber giesst der Himmel herab. Der Bach ist 

voll scharfer Schwerter und mit weissen Eiern beladen ist der Baum. 

1 E ine Anspielung an die wohlbekannte Geschichte des Rohres im ersten 

Buche des Metnewi des Geläl-ed-Din Rumi (Bulák 1268), S. 2. 

3 

CÎ A Ad! AX*£J> db^a í" Cl̂ -Ad! AAZüS L̂XAAW« Ct—CVOO ( j j f ^ - t ^ ^ ^ b 

ijt* Ad! I AJU> Ij j lXAdjLtd i s ? 1 "A Ad! jjjbtdü^JLtd ^-j! <JÖ ß 

j-tyo >y> ^jd^G^JJ» AS j a a ->- j »j> A>yy> 

U ' 

JSy ^ j ! j A i J^idB >j> A S b y y J^sß^} 

Rijäz-u l -ar i f in , S. 353. 

3 y y M ß y t j ! AdUS b b y , q - aü ^ j ! AoUS ^.J-KJ i ß j s Ferheng-

i-engumen Arái Násirí (Teheran 1288), wo der Verfasser sein eigenes Gedicht als 

Beleg citirt. 
5* 
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Die Bergabhänge nehmen sieh ganz so ans wie die Wiese, und die 
Wiesen sind voll Jasminblüthen. Wilde weisse Rosen fällen den Him-
mel und die Welt ist überfüllt mit blendenden Perlen. Die trockene 
Erde ist ein Fluss geworden und die flache Wüste ähnelt dem Hügel. 
Kein Hügel — ein Berg ist die Ebene. Kein Flnss, sondern eher 
ein See ist die Erde geworden. Schau die in geschlossenen Gliedern 
marschirenden Elefanten! Zuweilen gehen sie langsamen Schrittes, 
ein anderes Mal bewegen sie sich rasch vorwärts. Wenn das Drome-
dar zornig wird, so wirft es Schaum aus seinem Munde aus. O Wun-
der! Der Elefant des Himmels wirft seinen Schaum von dieser Höhe 
herab. Wegen der vielen herumschweifenden und von der Höhe 
Schaum speienden Elefanten kann man weder das Licht der glän-
zenden Sonne noch die sichtbare Welt sehen.'1 

In vieler Hinsicht interessant ist das Gedicht zum Lobe der 
nach abendländischen Mustern neugegründeten Hochschule der Haupt-
stadt, welche mit dem wenig bescheidenen Namen Dár-ul-funűn, d. i. 
.Haus der Wissenschaften' prahlt.2 Besonders komisch berührt es den 
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europäischen Leser, wenn er die Stelle liest, wo die jungen Cadetten 
als liebliche schone Mädchen geschildert werden. ,Eine prächtige er-
wünschte und herzanziehende Hochschule hat dieser Fürst — das 
Asyl des Landes — in der Stadt Teheran gestiftet. Um ihr Ansehen 
und Majestät zu verleihen, steht da die Fahne des Reiches. Ihre 
Grundsteine liegen tiefer als der Erde tragende Fisch und ihr Dach 
erhebt sich über den Mond. Der König hat Gelehrte aus dem Lande 
der Frengis berufen. Er hat ihre Aemter, Rang, Ansehen und Be-
lohnung erhöht. Er hat die nach Kenntniss strebenden Jünglinge des 
iranischen Volkes aufgesucht, um sie unterrichten zu lassen. Mehr 
als hundert und fünfzig junge Leute hat er gefunden. Wie der Mond 
von Nakhschab, welcher aus dem Brunnen des Nakhschab heraus-
gekommen ist, so glänzen ihre Gesichter, welche den Glanz der 
schwarzen Seide übertreffen. Sie sind gleich geschickt im Kampfe wie 
im Gelage. Sie haben die Eigenschaft eines Hormuz und eines Beh-
rám und das Gesicht des Mondes und der Venus. So schön sind ihre 
Augen, wie die des Moschushirsches; ihre Gestalt kommt der Cypresse 
gleich. Ihr Antlitz ist weisses Silber, ihre Locken ähneln dem schwar-
zen Moschus. Das ganze Eden findet man aus Freundschaft im Pa-
laste verkörpert. Die ganze Hölle ist aus Feindschaft im Heereslager 
vertreten. Tausend Ernten der rothen Rosen sind unter dem Gürtel 
versteckt. Tausend Bündel der Hyacinthen sieht man an den Seiten 
der Mütze. Die Gewehre auf den Schultern nehmen sich so aus, wie 
die herzverwundenden Liebeshlicke. Die am Gürtel hängenden 
kurzen Sehwerter gleichen den lebenbetrübenden Augenbrauen der 
Schönen. Kampherartig (d. h. eunuchenartig) ohnmächtig wird vor 
Furcht die männliche Kraft des Sodomiten, wenn er auf sie blickt. — 
Alle die Grossen des Staates berietlien sich darüber, wen man mit 
der Aufsicht dieser Götzen betrauen könnte. Als ich von der Ge-
sandtschaftsreise nach Kharezm zurück gekommen war, berief und 
beauftragte mich mit der Aufsieht derselben der König der Könige 
— Grosskönig der Sultane der Zeit — der junge Scliáh, der wie 
sein Glück ist, und dessen Glück wie er seihst, ein junger Mann ist. 
Vor seiner Majestät ist so klein der tobende Elefant, wie die Mucke. 
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In der Nähe seiner Macht nimmt der fürchterliche Löwe die Natur 
des Fuchses an.'1 

Als ein gediegener Kenner und Liebhaber der alten classischen 
Poeten macht unser Autor sehr oft den Versuch, diesen oder jenen 
derselben nachzuahmen. Gewöhnlieh bezeichnet er offenherzig sein 
so entstandenes Werk als eine Nachdichtung. Am häufigsten hat Riza 
Kuli Xan dem von ihm herausgegebenen Minűúehri gefolgt; andere 
oft nachgeahmte Dichter waren der alte persische Dichter Farrü/i 
und der grosse Meister des orientalisch bildreichen Stiles — Xakäni, 
dessen Diwan er auch mit einem Commentar versehen hat. Ein Vers 
Mu'izzi's hat ihm zu dem folgenden Gedichte als Vorbild gedient. , 0 
du, die mit deinem Herzen der Kibleh der Moslimen ähnlich bist 
— nämlich dem Steine! Dein Gesicht kann man mit dem Tempel 
der Feueranbeter vergleichen — das ist mit dem Funken. Man könnte 
sagen, Moses habe dein feuerfarbiges Antlitz auf der Palme deiner 
Gestalt gesehen in jenem Thale, wo er das Feuer auf dem Baume 
erblickte. — Felsenstein und der feinste Moschus — der erste ver-
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stockt, der zweite offenbar. Wo ist dieser? In Seide. Wo befindet sich 
jener? Auf dem Monde. Wen willst du, o feindejagendes Rosengesicht, 
bekriegen? O du Herzenräuber und Menschenjäger, gegen wen hast 
du die Absicht zu kämpfen? Dass du jenen pechschwarzen Bogen 
bis zu den Ohren gespannt hast, und diese nach Ambra duftende 
Sehlinge bis zur Mitte herabgelassen hast. Du hast eine Schlange 
vor dem Monde und Theer hast du um die Milch. — Perlen hast 
du zwischen Tulpenblättern und ungemischten Honig im Juwel. Eine 
Perlenähre sehe ich im Rubinschmuckkästchen bei dir. Im Sciden-
kleide schaue ich deinen Silberklumpen. Deine Perlenähre lässt der 
glänzende Rubin sehen. Seide von Schuschter bedeckt deinen Silber-
klumpen. Wegen deines Silherklumpens ist mein Leih so ruinirt 
worden. Deine Perlenähre ist die Ursache, dass ich aus meinen 
Augen Ruhinen regne. — Ein moschusduftender Baum sind deine 
zwei Haarflechten und silberweisses Elfenbein sind deine zwei Wan-
gen. — Dein Moschusthekabaum beschattet beständig dein silberiges 
Elfenbein' etc.1 

Wenig Originales enthalten die kleineren Verse, die Vierzeiler 
des Dichters. In einem derselben gibt er der nach 'Omar Xajjiim 
Mode gewordenen skeptischen Weltanschauung Ausdruck. ,In dem 
Augenblicke, wo du der Welt Lebewohl sagen wirst, wirst du sie 
mit der Seele und dem Herzen voller Blut (d. i. betrübt) verlassen. 
Wenn du darüber nicht im Klaren bist, wie du gekommen, — wie 
könntest du das wissen, auf welche Weise du sie verlassen wirst? 
Der wahre Suti ist der, welcher, obgleich er das Wesen Gottes er-

i 
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kannt hat, kein Wort spricht und sein Geheimniss mit sich ins Grab 
mitnimmt. Derjenige, der den Wein der wahren Kenntniss gekostet 
hat, und nichts gesprochen. Diese Entdeckung hat er ins Grab 
mitgenommen und dabei hat er das Schweigen beobachtet. — Wir 
haben nichts gesehen und viel gesprochen. Glücklich ist derjenige, 
der als Seher gestorben ist und nichts gesprochen hat. '1 

An einer Stelle seines MeOnewi's, Envárí-velájet, beklagt sich 
unser Autor über seine verloren gegangene Jugend. ,Erhebe dich, 
Hedäjet (der Ta/allus des Dichters), hin ist die Jugend! Das Leben 
hast du auf die Weise, wie du es wohl weisst, verlebt. Die Rothe 
deines Antlitzes hat der gelben Farbe Platz gemacht. Die Wärme 
deines Bazars hat sich erkältet. Dein Lebensalter hat das Vierzigste 
verlassen und nähert sich dem Fünfzigsten. In den Brunnen stieg 
herab dein kanaanischer Joseph. — Das Fünfzigste hat dir Gewalt 
angethan (ein schwer zu übersetzendes Wortspiel mit pengeh ,Faust ' 
und pemjäh ,Fünfzig'). Die Faust (oder das fünfzigste Jahr) wird dich 
ohne Zweifel belästigen. Dein schwacher Arm hat keine Kraft mehr. 
Deinen schamlosen Augen gebricht es an Licht. Das Resultat deines 
Lebens ist die Sünde. Das Ende deiner Würde ist diese Niedrigkeit. 
Denke nur wohl nach: was haben dir deine fünfzig und paar Jahre 
ausser Kummer und Sorge gebracht.'2 
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Ganz episch gehalten ist sein MeOnewi, Xurrem-i-bihist. In der 
Schilderung des Zweikampfes 'All's mit 'Omer-bin -'Abdűd beschreiht 
er die Erscheinung des Letztern wie folgt: ,Die Armee (nämlich die 
der Gegner All's) hat einen braven Heerführer gehabt, der über das 
Heer Befehlshaber und General war. Ein löwenherziger Held war er 
und ein elefantleibiger Kämpfer, Bogengreifer, Dolchzieher und Pfeil-
schiesser. Du könntest wohl sagen, dass er ein fest im Sattel sitzen-
des Bergsstück sei, dessen Bewegung das Erdbeben verursacht. Auf 
seinem Haupte sieht man einen stählernen Helm. Und der Helm 
nimmt sich dort so aus, wie die Burg auf dem Berggipfel. — Seinen 
Kopf ziert der glänzende Helm. In Harnisch und Panzer ist sein 
schwarzer Leib gekleidet. Eine kolossale Gestalt zu Pferde. Seine 
Gestalt ähnelt dem Berge, seine Statur kann man mit der Säule ver-
gleichen. Sein Haupt und seinen Leib bedecken Panzer und Helm. 
Vor Zorn zieht er die Augenbrauen zusammen und runzelt die Stirn. 
Am Gürtel hängt ihm der grosse Säbel, welcher gleich dem Blitze 
glänzt und wie die Wolke Regen spendet.'1 

Als das gelungenste MeOnewi Riza Kuli's kann man das Bektás-
Námeh bezeichnen. In leicht fliessender und gewählter Sprache wird 
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darin eine Liebesgeschichte erzählt. ,Die Jasminbrüstige ging eines 

Tages im Garten spazieren. — So beginnt die Erzählung von der 

ersten Begegnung der Liebenden. Sie näherte sich dem Palaste. Sic 

erstieg den siebenten Balcon des Schlosses. Dieser Balcon der Burg 

erhob sieh höher als der Planet Saturn. Da fiel ihr ein, dass sie von 

der Höhe des Palastes den König und seinen Hofstaat sehen könnte. 

HariO bewilligte eben eine allgemeine Audienz. Er stand im Saale 

und an seiner Seite nahmen die Heerführer Platz. Nach ihren Bang-

stufen waren da aufgestellt die Emire. Vor dem Throne stand Bektäs 

seihst. Du hättest sagen können, eine Cypresse sei vor dem Throne 

aufgewachsen. Er war eine schöne, reizende Gestalt. Sein krauses 

Haar war nach der Art der gefangenen bösen Diebe in Locken ge-

fesselt, welche so krumm waren, wie die sieh zusammenziehende 

Schlange. Seine Lippen waren wie Rubin, seine Zähne wie die 

Pleiaden. Kraus, falten- und flechtenreich war sein Lockenhaar. Der 

Elfenbeinplatte glich sein Hals. — Der Preis seines Halses kommt 

dem Werthe der hundert Throne und ebenso vieler Kronen gleich. 

Schief trägt er aus Koketterie die Mütze. Nach jeder Seite hin wallen 

seine liyacinthengleichen Loekcn herab. Da kam aus der Lauer der 

Räuber der Liehe hervor und raubte jenem Mondgesichte ihren 

Glauben und Verstand.'1 
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Visál und seine Söhne, eine Dichterfamilie des 
modernen Persiens. 

Von 

Dr. Alexander von Kegl. 

Eine Dichter-Familie ist keine seltene Erscheinung im Osten, 
wo die ganze liberale Erziehung der Jugend sich hauptsächlich auf 
das Studium der elassischen Poesie gründet. Es kommt da oft genug 
vor, dass Vater und Sohn sich der edlen Kunst der Versmacherei 
befleissigen. Dabei spielt auch natürlich die Vererbung der poetischen 
Anlage vom Vater auf den Sohn mit. 

In der persischen Literatur unseres Jahrhunderts ist die am 
meisten bekannte Poeten-Familie die der Visáls. Der Vater Visál 
gehört wohl zu den hervorragendsten Grössen des iranischen Parnasses 
neuerer Zeit. Mit einer immer seltener werdenden Virtuosität be-
herrscht er die schöne Sprache seines Heimatlandes. Er hat sieh als 
Ghazeldichter bewährt und in der allgemein beliebten Versart der 
Perser im Meönevi nach den übereinstimmenden Urtheilen der Zeit-
genossen Vortreffliches geleistet. Ueber seinen Lebenslauf kann man 
nur wenig aus den verschiedenen modernen Teskerehs erfahren. 
Nach der nachlässigen Gewohnheit der persischen Literaturhistoriker 
hat man selbst ein so wichtiges Datum wie es sein Geburtsjahr ist, 
unaufgezeichnet gelassen. Visáls eigentlicher Familienname war Mirza 
Sa'fi, aber im gewöhnlichen Leben hiess er kurzweg Mirza Kuéuk, 
d. Ii. der kleine Mirza. 

Dieser ist gewiss als ein Kosename des Dichters zu betrachten, 
dessen ausserordentliche Schönheit einen Gegenstand der Bcwun-

Wiener Zeitsehl-, f . d. Kunde d. Morgonl. XII. Bd. 8 
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derung seiner Bekannten und Verwandten gebildet hat. Visäl, d. h. 
,Vereinigung', war sein Tayallus oder Dichtername. Manche Voll-
kommenheiten besitzt er — so charakterisirt ihn Riza Kuli Xán — 
und in allen diesen Vortrefflichkeiten ist er ein tadelloser Meister. 
In erster Reihe kommen seine arabischen und literarischen Kennt-
nisse, dann seine wohlklingende Stimme und sein gefälliges Aeussere. 
Dazu kann man noch rechnen seine Tugenden und guten Eigen-
schaften. An letzter Stelle seiner Aufzählung der Vorzüge unseres 
Autors erwähnt noch Riza Kuli Xän, dass er alle Schreibarten schön 
zu sehreiben versteht (diger inkih he.meh yutüt yúi mí nigáred).1  

Visäl war religiös gesinnt und ein Schüler des berühmten Hägi Mirza 
Abülkäsim gewesen. Poetenruhm war ihm früh genug zu Theil ge-
worden. Nach Seid 'Alis kaum glaubwürdiger Erzählung in seinem 
Subh i Gulsen war Visäls Berühmtheit so gross gewesen, dass einige 
in Sehiräz angekommene Europäer, welche seine ausserordentliche 
Fähigkeiten erkannt hatten, ihn mit dem Versprechen eines monat-
lichen Gehaltes von fünfhundert Rupien nach Indien zu locken ver-
sucht hätten. 

Visäl wäre geneigt gewesen das Anerbieten anzunehmen, und 
die Europäer hätten ihn schon bis Abuschir gebracht, als die Prinzen 
von Teheran dies erfahren und den emigrirenden Poeten mit nach-
geschickten Eilboten zur Rückkehr bewogen hätten. Dann wurde 
dem Dichter eine jährliche Summe aus der Staatscasse bewilligt. 
Was an diesem Berichte wahr sein mag, lässt sich nicht ermitteln.2  

In der Hauptstadt war Visäls Haus ein Sammelplatz der dortigen 
Schriftsteller und Pietisten. Es fehlten aber dem Dichter keineswegs 
die Neider und Feinde. Während seines Lebens wurde sein Talent 

1 RijäJ ul-'ärifir), S. 337. 
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und seine poetische Thätigkeit nicht so allgemein gepriesen, wie es 
später nach dem Tode des Dichters der Fall war. Darum citirt am 
Ende seiner Lebensskizze Visäls Riza Kuli den bekannten Vers: 
,Es ist eine sonderbare Gewohnheit, dass die Zeitgenossen dem Le-
bendigen die Todten vorziehen. Bis alle die Trefflichen den Geist 
nicht aufgegeben haben, werden sie sich vor der Kritik und den 
Schmähungen der Thoren nielit retten können.'1 

Visál starb nach Riza Kuli Xäns Mittheilung im Jahre 1845 
(1262). Er war kein Polygraph gewesen wie so viele seiner Zeit-
genossen. Neben seinem Diwane hat Visál Va/sis unvollendet ge-
bliebenes MeOnevi Ferliäd ű Slrln beendet und ein längeres Gedicht 
Bezm i Visál verfasst. Auch als Uebersetzer war er thätig gewesen; 
so hat er Zama/saris ,Goldene Halsbänder' aus dem Arabischen ins 
Persische übertragen. 

In der Sammlung seiner Gedichte befinden sich schöne, ganz 
im Stile der guten alten Poeten geschriebene Verse. Zuweilen mögen 
ihn wirkliche Erlebnisse inspirirt haben. So z. B. wenn er sich in 
einem Gedichte über das lange Ausbleiben seines Diehterlohnes be-
klagt. ,Das Jahr ist schon zu Ende und noch keine Spur des Gehaltes. 
0 weh mir, dass ich dies Jahr das Gesicht des Weines nicht sehen 
soll. Man hat mir während der Regierung des Fürsten Wein und 
Leqlcereien versprochen. Von der Geliebten, die ihr Antlitz von mir 
abwendet, will ich nichts mehr wissen. Ramazan ist schon vorbei 
und alle die anderen Genossen haben sich mit Wein gesättigt. Aber 
Niemand war im Stande gewesen sich an dem Wohlgerucho des 
Bratens aus unserem Hause zu laben. Man sagt, ein Gewisser hat 
mit Wein sein Zimmer eingeheizt. Er war eben im Begriffe das 
Mangal anzuzünden als er bemerkte, dass es bereits angezündet sei.' 

,Es ist wieder jene Moschee, Fasten, Beten und die Frömmig-
keit an der Tagesordnung. Wie kann ich jetzt das Wirthshaus be-
suchen? Womit kann ich die Kälte des Winters bewältigen? Diese 
Kutte möchten wir gegen ein Glas Wein eintauschen. Im Falle 

1 RijáJ ul-'arifíi), S. 338. 
8* 
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würden wir die Kutte und das Buch (nämlich den Korán) veräussern. 
Was bliebe uns dann übrig, wofür wir IIolz für die Winterzeit kaufen 
könnten?' 

,Trotz all dieser Umstände, welcher wir gedacht haben, o Visál, 
hat den Schlüssel zum Schlosse des Kummers nur der Herrscher 
der Welt in seiner Macht. Möge er darum grünen und Früchte 
tragen. Bei ihm ist stets das Erfüllen meiner Hoffnung, zu ihm er-
heben sich immer meine flehenden Augen.'1 

Politische Tendenzgedichte findet man selten bei den Orientalen. 
Die meisten Schriftsteller und Poeten stehen der Politik ganz fremd 
gegenüber. Nur in der allerneuesten Zeit beginnen sie sich nach dem 
Vorbilde der Abendländer für die Sache ihrer respectiven Nationali-
täten zu begeistern. In Visáls Diwán ist ein solches politisch gefärbtes 
Gedicht enthalten, wo der Autor seiner Entrüstung darüber beredten 
Ausdruck verleiht, dass sein gottlos gewordenes Vaterland von den 
Russen besiegt und erniedrigt worden sei. 

In der Teheraner Ausgabe sind die Seitenzahlen nicht angegeben. Darum habe ich 
es unterlassen, hier die Seitenzahl zu bezeichnen. 
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,Sprich, weshalb ist die Fahne des Islams umgestürzt worden? 
Erkläre es, warum sind Russlands und Jemens Heere eingebrochen? 
(Wörtlich: Sage, warum haben Russland und Jemen auf die Trommel 
geschlagen?) Warum ist Iran verödet? Darum, weil der Glaube hin 
ist. Warum ist das Volk vernichtet? Darum, weil der Russe an-
gekommen ist. Weswegen ist der Pfad des Ahmedischen Gesetzes 
verborgen? Was ist die Ursache, dass der Stern der Dscha'farischen 
Einrichtungen verfinstert worden ist? Dies ist nicht das Gesetz des 
Propheten, es sei denn, dass man es verlassen hat. Dieser ist kein 
rechter Weg, es sei denn, dass er verwischt worden ist. Ein Wunder 
wäre es, wenn am paradiesischen Baume Höllenfrüchte wüchsen. 
Sonderbar wäre es, wenn aus dem Ei des Pfauen ein Sperling zur 
Welt kommen würde. Wenn der Rosenkranz zum Betrug dient, dann 
ist der Gürtel (Symbol der Christen und Juden) willkommen. Wenn 
die Moschee ein Gegenstand des Spottes ist, dann ist ihr die Glocke 
vorzuziehen. Was für ein Glaube ist es? Was für eine Secte? Was 
für ein Volk? 0, ich könnte mich schämen.' 

,Alle sind gestörten Geistes, alle sind Heuchler und sammt und 
sonders Betrüger. Der Gürtel ist besser als der Rosenkranz, den 
man aus Heuchelei umhängt. Die Glocke ist besser als der Ruf zum 
Gebete, der wegen des Betruges des gemeinen Volkes erschallt. 
Weniger als die Maus ist ein Löwe, den du aus Papier verfertigst. 
Schlimmer als der Unglaube ist der Glaube, den du aus Heuchelei 
annimmst.'1 
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Den grossen Meister des Lobgedichtes Enveri bat Visál gründ-

lich studirt und in einem Verse seiner Gedicht-Sammlung ahmt er 

ein wohlbekanntes Eulogium des Pferdes1 von ihm nach. 

, 0 du, dessen Lauf den Sternen am Himmel den Vorrang weg-

nimmt! Der Wind beklagt sich über dich wegen deiner Eile. Die 

Erde beschwert sich über deine Standliaftigkeit. Deine Stützen (d. h. 

Füsse) sind härter als das Eisen. Weicher als das Hermelin ist dein 

Leib. Du tanzest ohne Musik und Harfe. Ohne Wein und Kiug bist 

du berauscht. Du bist kein Mond, dass dein Huf sein Hufeisen zur 

Höhe des Himmelsgewölbes emporschleudere. Wenn du springst, be-

trachtest du die Gerstensamen der Milchstrasse als deine Gersten-

portion. Dein Huf setzt die Erdenkugel gleich einem Spielball in 

Bewegung. Mittels deiner Flinkheit und nicht wegen deiner Mager-

keit bist du fähig durchs Nadelöhr zu gehen wie der Faden. Du 

verlierst da kein Hufeisen, wo der Schimmel der Weisheit erlahmt.'2 

Nach dem Vorbilde Háfizs und so vieler anderer classischen 

Poeten Irans singt Visál oft das Loh der Trunkenheit und des Wein-

genusses. Mit der Grundbedeutung des Wortes yarabat ,Schenke', 

eigentlich so viel als ,Ruine', spielt Visál an einer Stelle seines 

Diwans: ,Ieh kann mich nicht genug darüber wundern, dass auf so 

starken Grundsteinen die Ruine (nämlich das Wirthshaus) ruht und 

obgleich alle ihre Bewohner Ruinirte sind, das Haus feststeht.' 

1 Enveris Gedicht beginnt .^OAI ,_)-»b £ p y j Kulliját (Tabriz 1277), 
S. 157—58. 
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,Derjenige, welcher die Thlire des Weinhauses dem Publicum 
geöffnet hat, der hat damit die Pforte der Ewigkeit den Zeitgenossen 
zugänglich gemacht, 0, mein Gott, was für ein Wasser mag im Wein-
kruge der Schenke sein, dass jeder, der etwas davon gekostet hat, 
den Tadel dem Winde gleich bei seinen Ohren vorübersausen lässt? 
Ich will mein Herz an die Locken der Mundschenken binden, weil 
jeder frei ist, der in diese Schlinge gerathen ist. Wenn ich mich 
aus dem Kloster in die Schenke begeben habe, so wisse, dass dies 
kein nutzloses Thun ist; es steht ja aufrecht die Ruine (od. Schenke) 
des Glaubens.' 

,Die AVeit besteht nicht aus lauter Freude und nicht aus lauter 
Unglück. Aus einem Bauche sind ja die Ruhe und die Mühe ge-
boren. AVas soll ich mich bekümmern, der den Gcbetteppicli für die 
Locken und das Muttermal hingegeben. Noch Niemand hat j a gefehlt, 
dem die Liebe die Meisterstelle vertreten hat. Glaube ja nicht, dass 
wo es Kummer gibt, da kein Tröster sei.' 

jedermann der an Liebesgram leidet ist ja herzensfroh — rufe 
Visál zu dir und fürchte dich nicht. Und wenn mein Rivale dich 
fragen sollte, sage ihm, er ist mein Bettler.'1 

tót jlLLtót (3-i-C AS (oiAíw J l íb j G-tó S A i " AS \Y 

z l ü b . •J 
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In einem anderen Verse zieht Visäl den Wein der unnützen, 
eiteln Gelehrsamkeit vor. ,Steh auf und lass' uns das Buch der 
Wissenschaft für Wein verpfänden, damit wir den Kummer verkaufen 
und den Grund der Freude legen können. Alle diese angeeigneten 
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Kenntnisse haben es nicht vermocht das Herz zu läutern. Es ist 
besser darum, dass wir uns bemühen einer schöneren Geliebten hab-
haft zu werden. Eine Flasche ohne Wein ist wie ein gehirnloser 
Kopf. Unser Kopf ist voll Gehirn und wir füllen mit Wein das Glas.'1 

Die Eigenschaften der Schrift verherrlicht Visál in einem 
Gedichte mit der ganzen Pracht von ausgesuchten Gleichnissen. ,0 , 
du Kind des Gemüthes! 0 , du Schatzhaus Gottes! Du bist die Perle 
des Herzenoceans und der Stern am Himmel der Seele. Das Lebens-
wasser bist du und die Dunkelheit umhüllte dich. Ein rubingleiches 
Gesieht bist du, verborgen unter dem schwarzen Muttermale. Vom 
Throne Gottes bist du anfangs herabgestiegen und wieder erhebst 
du dich dahin mit Hilfe des Boráks, des Gemütlies des Wortkenners.' 

,Du bewirkst die Freiheit, du bist die Vertreiberin des Ueber-
drusses. Du bist der Grund der Zufriedenheit des Propheten mit Hasan. 
Du bist der Ersatz für das Wasser der Rehen im Gemüthe des Ge-
bildeten. Zu deinem Bauer ist das Gemüth des Gelehrten geworden. 
Du stammst von der Feder, aber du bist wie Zucker. Du bist ein 
Sprössling des Charakters, aber von Natur bist du dem Lehen gleich. 
Schwarz ist dein Zeichen wie das der Abbassiden. So wie der Himmel 
voller Sterne ist, so hast du das Papierblatt gemacht. Der Name 
des Königs glänzt gleich einer leuchtenden Sonne unter ihnen.'2 
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Zuweilen philosophirt er so in einem Gedichte, wo er die un-
erforschliche Natur des Menschen schildert: ,Dieses Wunderding, 
welches du Mensch nennst, leichter Weise kann man ihn unmöglich 
ergründen. Jeden Tag hat er eine andere Art der Naturanlagen. 
Augenblicklich wechselt er seine Eigenschaften. Einmal ist er wie 
ein Engel, eine andere Stunde darauf ist er dem Teufel gleich. 
Manchmal ist er so riesengross, dass es ihm in der Welt an Platz 
gebricht. Dann wieder hat er eine so winzig kleine Figur, dass wenn 
er sich in Bewegung setzt, die Oberfläche eines Atomes ihm wie ein 
allzugrosser Platz vorkommt. Einmal ist er so zärtlich liebend gegen-
über seinem ärgsten Feinde als es die Mutter ist gegen ihr eigenes 
Kind. Ein andermal ist seine Rache gegen seine Brüder und 
Freunde wie die eines blutdürstenden Feindes. Zuweilen hast du 
Gelegenheit von ihm eine Arznei zu empfangen, ein andermal siehst 
du die von ihm dir zugefügte Wunde. Einmal nimmt er mit Dank 
statt mit Fluch die Beleidigung an, ein andermal ist sein Fluch 
der Preis der ihm erwiesenen Wohlthat. Seine Thaten sind immer 
einander entgegengesetzte Extreme darum, weil die Elemente seines 
Körpers sich gegenseitig befeinden. Er ist nur deshalb geneigt zum 
Unglauben, weil es seine Bestandtheile so mit sich bringen. Du kannst 
ihm wohl hundertmal das Schwert auf den Nacken legen, das 
Schwert wird ihn nimmer zum Gläubigen machen — o, wenn einmal 
seine windigen und feurigen Elemente den Unglauben benöthigen — 
wie könnten ihm dann seine wässerigen und erdigen Bestandtheile 
den Glauben beibringen?'1 
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Als Visáls am meisten gelesenes, grösseres Werk kann man 
dessen Ergänzung zum MeOnevi Ferhád u Sirin von Vayäi bezeichnen. 
Dieses Werk ist schon mehrmals mit dem Gedichte Vaysis litho-
graphirt worden. Die orientalischen Leser rühmen ihm nach, dass es, 
was poetische Schönheit anbelangt, seines Vorgängers Dichtung über-
treffen soll. — Im ersten Gesänge entschuldigt sich Visál, dass er 
statt eigener Leistung das Gedieht eines anderen Poeten zu Ende 
geführt hat. ,Ieh schäme mich nicht dieshalb, dass der Gegner gesagt 
hat, ich hätte die Rose aus dem Garten anderer mir angeeignet. Die 
Liebe hat das Herz so in die Enge getrieben, dass es sich unmöglich 
an Ehre und Namen halten kann.'1 

Der Dichter tröstet sich damit, dass sein Werk, obgleich nicht 
von ihm begonnen, dennoch auf eine Art der Originalität Anspruch 
machen kann. ,Was brauche ich meinen eigenen Tisch mit Gedeck 
zu versehen? An der Tafel der Fremden (wörtlich: der Menschen) 
esse ich mein eigenes Brot/ 

Ferhád, der Hauptheld der Dichtung, wird als ein mit Uber-
menschlicher Kraft ausgestatteter Riese geschildert. Einmal hat er 
aus lauter Liebe seine angebetete Sirin sammt ihrem Reitpferde auf 
die Schulter genommen und so sie alle beide, Ross und Reiterin, 
fortgetragen. 

,So wie die Mondenantlitzige auf ihrem Pferde sass, so hat sie 
jener Bergähnliche auf die Schultor gehoben. Es nahm sich dort auf 
dem Sattel das Mondgesicht so aus wie der Mond, welcher sich Uber 
den Gebirgsspitzen zeigt. Mit Behendigkeit trug er dann die Herz-
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erleuchtende fort und wurde so in Geschwindigkeit ein Lehrer des 
fuchsrothen Pferdes. — Du, der du es nicht weisst, was die Stärke der 
Liebe ist, läugne es nicht sagend, dass dies nur Thorheit sei. Wenn 
du behaupten wolltest, dass die Merkzeichen der Liebenden die 
Magerkeit und die Schwäche des Körpers bilden — kein Liebhaber 
kann so etwas sagen; und wenn er es sagen sollte, so ist er eben 
kein echter Liebhaher. Wem solch' eine Last wie die der Liebe auf 
dem Herzen liegt, dem ist es leicht, das Fuchsrothe zu tragen. Nicht 
jeder Liebhaber ist abgeschwächten Leibes. Es gibt auch solche, 
denen der Liebeskummer wohl bekommt.'1 

An einer Stelle seines MeOnevis entschuldigt sich Visäl, dass 
er Ferhäd nach dem Beispiele Nizämis nicht tödten lassen kann, 
weil sein Proteetor gleichen Namens ist (merd lün yosrev Ferhdd nam 
est — eger Ferhdd kus bdsem herum est). Vierzeiler hat Visäl wenige 
geschrieben; in seiner Gedichtsammlung ist diese von den Persern 
so geliebte und cultivirte Versart kaum vertreten. In einem geisselt 
er den Geizigen: ,Man kann den Herrn unmöglich für einen Anbeter 
des Goldes halten. Sein Naturell ist ja feindlich gesinnt gegen das 
Gold, weil er alles was an Gold und Silber in seine Hände kommt 
mit schwarzer Erde bedeckt. '2 

Vier Söhne Visäls haben sich in der Poesie die Sporen verdient. 
Alle vier waren von ihrem Vater in die Dichtkunst eingeführt und 
darin unterrichtet worden. Diese sind mit ihren Dichternamen Vekär, 
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Tauhíd, Hekim und Dáveri. Die vorzüglichsten unter ihnen sind 
Vekár und Tauhid. Vekár, oder mit seinem eigentlichen Namen 
Mirzá Ahmed, war der älteste Bruder. Nach dem Tode seines 
Vaters unternahm er, um sich zu zerstreuen, eine Reise nach Indien. 
Ein ganzes Jahr brachte er in Bombay zu, wo er sich mit dem Ab-
schreiben der MeOnevis von Dsclielál ed-Din Rumi beschäftigte. Diese 
Beschäftigung mit dem grossen Mystiker soll ihn erst für die Poesie 
empfänglich gemacht haben. Der Statthalter von Schiräz, Firöz 
Mirzá, rief ihn wieder aus Indien in seine Heimat zurück. Später 
siedelte er nach der Hauptstadt Teheran über, wo er Hofpoet Nasred-
Dins wurde. Riza Kult, der ihn persönlich gekannt hat, rühmt seine 
Gelehrsamkeit und sein poetisches Talent. Vekár ahmt gern die 
grossen Sufi-Dichter des classisehen Zeitalters nach. Neben Rum! 
hat er besonders Senat gründlich studirt. In einem dialectischen 
Verse schreibt er ganz nach der Weise Senats und beginnt wie es 
sein Vorbild thut, in arabischer Sprache sein Gedicht. ,Wenn du ein 
angenehmes Leben führen willst, dann geize nicht, sei nicht gierig und 
beneide ja Niemanden um die Güter der Welt. Der Araber sagt: Wenn 
du willst aus Klugheit und Verständniss, dass dein ganzer Lebens-
lauf vom Anbeginn nach Herzenswunsch seinem Ende entgegen 
gehe, dann rotte die Wurzel des Neides aus und mache den Geiz 
ja nicht zu deiner Gewohnheit. Nach der Art der Klugen sollst du 
dann mit der Axt auf die Wurzel der Begierde schlagen. Wenn du 
dich dem Neide hingibst, dann überlieferst du dich selbst der Strafe 
Gottes. Wie ein Blinder besteigst du die Folterbank. Falls du den 
Geiz auf dich bürdest, dann ist dir heute das Schicksal der Elenden 
und morgen die Verantwortlichkeit der Reichen zugesichert.' 

,Wenn du der Begierde huldigst, erniedrigst du dich damit 
und machst dich verächtlich. Aus Habgier entsteht der Schmerz und 
aus Genügsamkeit, o mein Freund, die Seelenruhe.'1 

6 2 6 



V i s á l u n d s e i n e S ö h n e e t c . 123 

Ein empfangener Brief hat den Dichter zu dem folgenden Ge-
dichte veranlasst: , Allah segne dich, o du Freude gewährender Brief! 
Heil sei dir und sei gegrüsst! So hehr und erhaben bist du wie der 
Flügel des Engels. Dein Wohlgeruch kommt dem der Locken einer 
Huri gleich. Du bist kein Brief, sondern ein tiefer und weiter See, 
worin Muscheln sind mit Edelperlen angefüllt. Das Ohr ergötzen 
deine schönen wohlklingenden Sätze in solcher Weise wie die Psalmen 
Davids und die Melodien Nokias (Nekia war ein berühmter Sänger 
Xosrev Pervizs). Wie dem Schiiten der Namenszug des Mehdis 
und dem Christen das Evangelium des Lukas, so gefällst du mir. 
Wie der Sterndeuter schätzt die Schriften des Hermes und wie der 
Verarmte die Länder eines Darius, so bist du mir werthvoll. Du 
bist gleich dem glänzenden Weine im Becher des Zechers. Gleich 
der schönen Geliebten in den Armen ihres Liebhabers bist du.'1 

Die Liebesgediclitc Vekärs sind meistens nach der Schablone 
der Alten verfasst und weisen nur wenige Originalität auf. Der ; 
Autor des Subh i Gulsen theilt als das gelungenste derselben das 
folgende Gedicht mit: ,Haben die wilde Rose und Jasmin die Schön-
heit deines Gesichtes? Sie haben es nicht. Hat der Moschus deinen 
angenehmen Duft? Er besitzt ihn nicht. Weisst du es, wie mich 
schlägt die Hand des Kummers? Dir ist es unbekannt. Oh Schirin 
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vom Zustande des Bergzertrüinmerers weiss? Sie weiss nichts davon. 
Hat je der Himmel eine so wunderbare Figur wie die deinige ist 
geschaffen? Er hat solche nie gebildet. Besitzt der Gärtner eine dir 
gleiche silberne Cypresse? Er besitzt keine solche. Fragt der glück-
liche Reiche jemals nach dem Armen? Er thut es nicht. Kümmert 
sich solch blutdürstender Türke wie du bist um mich? Er unter-
lässt es.'1 

Eine gewisse Neigung zur Originalität hatte der jüngere Bruder 
des vorigen, Mirzä Isma'il, oder wie er in seinem Diwane hcisst, 
Tauhid. — Er wagte es oft ganz moderne Gegenstände poetisch zu 
behandeln. So besingt er in einem Gedichte die Schönheit einer 
europäischen silbernen Uhr: ,Was mag jenes silberleibige, sonnen-
förmige Mondgesicht sein? Ein zungenloser Schönredner ist es und 
ein Wanderer ohne Hände und Füsse. Eine süsse Worte hersagende 
Puppe ist es, welche immer mit uns conversirt. Eine herzraubende 
silberleibige Schöne ist es, welche jede Nacht in den Armen ihres 
Besitzers weilt. Es ähnelt einer entschleierten jungen Braut und einer 
Geliebten, deren Antlitz unbedeckt ist. Aussen ist es glatt, aber sein 
Inneres ist voller Figuren. Zuweilen wird es mittels eines Fusses, 
wie die Diebe, aufgehängt. Ein andersmal bedeckt man es mit einem 
goldenen Gewände, wie die Könige.' 

,Tag und Nacht macht es nichts als Klagen und doch, wenn 
es für eine Minute verstummt, straft man es dafür aus Zorn mit 
zahllosen Ohrfeigen. — Es ist ein Haus, wo zwei hartherzige, eng-
äugige (geizige) Diebe eingesperrt sind. Ihre Füsse sind in Ketten 
geschlagen und in diesen Ketten gehen sie unaufhörlich fort. Zwei 
Genossen haben denselben Weg eingeschlagen. Einer von ihnen 
beendet seine Laufbahn, der Andere aber bleibt beim ersten Schritte 

i 
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stecken. Es hat, wie der Himmel, zwölf Sternbilder. Aber dies ist 
wunderbar, dass seine Sonne und sein Mond beständig um sich selbst 
kreisen. Keinen Kopf hat es und aus lauter Mund besteht sein 
Körper. Keine Füsse hat es und doch nehmen alle ihre Theilchen 
tlieil an der Bewegung. Ein mit Puppen überfiilltes Haus ist es und 
diese Puppen sind in beständigem Kampfe begriffen. Und mit Zähnen-
spitzen tödten sie einander etc. '1 

Die Gedichte der zwei andern Söhne Visáls, FJekíms (gest. 1248) 
und Dáveris erheben sich, soweit man nach den in Mcgma' ul-fusehá 
mitgetheilten Proben urtheilen kann, nicht über die Mittelmässigkeit. 

Megma' el-fusehä II, S. 84. 
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142 CORRESPONDENCE. 

3 . A POEM FROM THE DIVAN OF SHAMS I TABRIZ . 

SIR,—It is very well known that the greatest mystical 
poet of Persia, Jalal-al-Dln Rural, owes much to his pre-
decessors Sana! and 'Attar.1 They have been his avowed 
masters. In an often quoted place of his immortal 
Matnavi he recommends to the reader Sanüí's chief work, 
the Hadlkah, in terms of the highest praise.2 

We may conjecture, says Nicholson in his excellent 
" Selected Poems from the Diviini Shamsi Tabriz," that 
the first impulse in his mind towards Sufism arose from the 
perusal of their celebrated poems the Mantiquttair and the 
Iladiqa. They were always his leaders, the soul and eyes 
of Tasawwuf.3 " 'At tär was the soul itself and Sanäi its 
two eyes, but we have come after both Sana! and 'Attär." 
The poem where this verse occurs Nicholson has been unable 
to find. " The poem from which this beyt is quoted does 
not occur in the Tabriz or Lakhnau editions of the Divan." 

W o have been lucky enough to discover this poem in the 
voluminous Lakhnau folio edition of the Kulliyät i Shams 
i Tabriz, 4to, pp. 1 , 0 3 6 (Lakhnau, 1 3 0 2 ) . 

I t runs as follows :— 
" A s lovers have we entered the tavern. Although we 

have come sick and as lean of stature as the new moon. 
The body is like a jar , and our soul in it takes the place 
of water. For your sake have we come in the shape of 
a jar from the sea. Incarnate glory are we, though we 
came as Disgrace. Do not think us simple, for we are like 
unto the sea and the fire. 

" Take the light of beauty and elegance from us, for we 
appear like unto the sun, a source of splendours. Listen 
to our explanation of Truth and the secrets of poverty, 
because we have come in this world from the Universe of 
secrets. 

1 Browne is disposed to include in the list another mystic of great fami, 
Nasir i Khusraw (J.R.A.S., January, 1899, p. 156). 

1 Matnavi (Bulák, 1268), iii, p. 143. 
3 "se lected l'oems from the Diväui Shanisi Tabr iz" (Cambridge, 1898), 

p. xxxviii. 
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" 'Attär was the soul itself and Sanäl its two eyes, but we 
have come after both Sanäl and 'Attär. The men of the 
Path of Salvation are all but one soul and one heart. They 
assert it with certainty that we have come one time. 

" Every one of us is full of the true God and void of 
himself. We have come as the heroes of the mighty, 
powerful Creator. If we are in our sleep unaware of the 
circumstances of this world. We came as vigilant warders 
of this trust. Our rank is higher than this, hut we, fearing 
the envious, have come into this world veiled from the eyes 
of the crowd. Wha t place has the foot and head in the 
regions where we belong ? We have come as the mind and 
soul of the turning sphere. When it had become a curtain 
to us, the sun and the moon of the soul, running came we 
on the sphere of heart to offer ourselves. W e are like 
a tall cypress on the brink of the river of love. 

" We have become a tliornless rose-bush in the garden of 
Union. May the inhabitants of the world devour thistles 
after camel fashion. We have the nature of the parrot; 
we have come hither sugar-chewing. We are like the ocean 
of the Euphrates to the fishes of love. We descended on the 
lovers as lightly as falling drops of water. 

" Our bodies had become the foam on the clear waters of 
his sea. The waves compelled us to come hither. Make 
use of our dust, for it is doing verily the same benefits as 
water. Take it this year, and do not say that we have 
come a year ago. He is the drunken one doubtlessly, and 
from him have we got our boastfulness. He is also the 
cause of our coming and declaration. The lover, the love, 
and the beloved, all the three were but one. We have 
become forthwith a Sanäl-like leader."1 

1 Kulliyät i Shams i Tabriz (Lakbuau, 1302), p. 5G4. 
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