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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 költő, kezdve a halha-
tatlan Firdauszival, kire kimutathatóan nagy hatást gyakoroltak 
az ind védánta és az új platói bölcsészeti rendszeren alapuló 
pantheista tanok,*) le a XIX-ik század verselőiig, minden nevesebb 
perzsa költő többé-kevésbé a mystikus iránynak hódolt. 

Az árjákat jellemző mély vallásos érzés és 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. 

Mohammed 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 
Lehmannak, Zoroaszter legújabb dán biographusának, hogy egy 
népnek sem tett annyi kárt a mohammedanismus, mint éppen a 
perzsának.**) 

*) Etlié: Neupersische IAtter at ur (Grundriss der iranischen Philologie, 
Strassburg 1896.), II. 273. 1. 

**) Pä intot folk har Islam gjort större skade end p& Porserne; ti 
fä har som de haft deres religion bohov for at bevare deres karakter. 
Zaralhustra (Koponhága 1899.), 41. 1. 

AKAD. BUT. A NYKLV- BS S Z B P T U D . KÖBKBÖL. XV11I. K Ö T . 9 . 8Z. 



4 K É G U I SÁNDOR. 

Tárt karokkal fogadták ez okból az orthodox iszlám talaján 
Goldziher1) szerint főleg a keresztény szerzetes-élet aszketismusá-
nak példájára felvirágzott rajongó, mindent istenítő bitelveket, 
melyekhez később sokféle idegen tan járult. 

Lényeges külömbség van, úgymond Etlió, 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, hogy 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 szánszkrit vallásos költemény, a Bliagavadgita, egy helyen 

') Wiener Zeitschrift für die Kunde des Mor/jenlandes, XIII. 85. 1. 
ä) Sufismen i Porsien er langt more yderliggäende ond don arabiske 

Süfisme der omtalos oven for Den grundprineip or on mystisk uendolig 
kaerlighed. Studier over Hájiz (Kopenhága 1892.), 10. 1. 

3) Y. ö. Malimüd Sebiszteri: 
'Edern äineh heszti licszt mutlak 
Kiz ű pejdászt ' a k s z i tábis-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 Ferid-ed-Din "Attar. Itt-ott a lélekvándorlásnak 
is akadni nyomára a sznfi-költészetben. A hivő útja a legfőbb 
lényhez oda-vissza a «deverän-i vudsűd», mely a legalacsonyabbtól, 
az ásványtól a teremtés koronájáig, az emberig emelkedik.2) 

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

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

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

') Idam qariraih Kannteya ksetram ity 'abhidhlyate 
Etad yo vetti tani p ráhull ksctrajíiam iti tadvidah 

Bhayavad tíitd ed. Thomson (London 1855.), (>7. 1. 
Y. ö. Nicholson Selected poems from the dieäni. Shamsi Tabriz 

(Cambridge 1898.) 4G—9. 1. 
3) Tlio influence it exorcised upon the development of Gnosticism 

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

*) Die historischo Möglichkeit eines indischen, durch Pcrsion ver-
mittelten Einfluss auf die griechische Gedankenwelt und damit der Uber-
tragung der eben erwähnten Ideen aus Indien ist unbedingt zuzugeben. 
Die Sanikhya Philosophie (Lipcse 1894.), 89. I. 

493 
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ban meglepő a hasonlóság a görög bölcsészeti szekta ós 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 tünt fel először, hol a neoplatonista-tanok igen el voltak 
terjedve. 

Harmadik bizonyító ok végül Gibb szerint az, hogy 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 szuíi-könyvekkel való pontos egybevetése adhatja meg a rejtély 
nyitját. 

SZENÁJI ELŐTTI PERZSA VALLÁSOS KÖLTŐK. 

A híres szufi szent Bajazid (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 el:!) (Dsoneid guft Bajazid 
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) 

') Selected poems (Cambridge 1898.), XXX. 1. 
~2) A history of Ottoman poetry (London 1900.), 54. 1. 
3) 'Attar Tezkiret-ul Aulija (Lahore 1891.), 80. 1. 
*) Kh'áhi kih reszi bekam ber dar dű kám 

Jek kam zi dunjá ve diger kám zi kám 
Nlkű meszel sinev zi pir-i Bisztám 
Zi dáneli teme' bibur kill resztí ez dám 

Itijüz ul 'arifin (Teherán 1305.), 28. 1. 
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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. Öt nem látva, nem hagy fel a sírással a szem. Nekünk 
az ő szemlélhetése végett kell a szem. Ha nem nézheti a jó bará-
tot, mi haszna akkor a szemnek?»1) 

Az isteni végzésben való megnyugvás netovábbját nyújt ja 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-betűt 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 biárájed csesm 
Bi didenes ez girje nejászájed csesm. 
Márá ez berá-ji didenes bíijed csesm 
Ger düszt nebined becsül kár ájed csesm. 

Riza Kuli Klum Kijáz ul 'arifin (Teherán 1305.), 29. 1. 
a) Hásá kih men ez hukm i tft efghán kunemí 

Bákhod nefeszi khiláf-i fermán kunemí 
Szed kurret 'ein digerem bájiszti 
Tá rűz csenin behr-i tű kurbán kuneml. 

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

ín lierf mu'emmá nehtű kh'áni u neh men 
Heszt ez pesz-i perdeh guftugu-ji men u tű 
Csűn perdeli bijufted neh tű máni u neh men. 

U. o. 29. 1. 
5) Ethe: l)ie Rubá'ís des Abu Sa'id bin Abul-khair (München 1875.), 

Die mystische didaktische und lyrische Poesie und das spätere Schriftthum 
der Perser (Hamburg 1888.), 7—10. 1. Neupersische Litt. Orundr. d. Tran. 
Phil. (Strassburg 1896.), II . 273—5. 1. 

495 
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gazdag perzsa vallásos irodalom első, igazán nagy költői tehetsége. 
0 volt az első, ki egészen a pantkeismus megéneklésére adta 
magát. Abú-Sz'eid, a perzsák kcdvencz versnemónek, a négysoros 
versnek egyik legjelesebb müvelője. Jóllehet, már a perzsa költé-
szet Homórje, Búdegi szép négysoros verseket hagyott hátra, de 
azért ő volt az első költő Iránban, ki minden költői termékét ebben 
a metrumban írta. 

Valószínűleg Abű-Szreid példájára írta Omer-Khejjám, a 
híres csillagász-költő halhatatlan négysorosait, melyek annyi for-
dítóra találtak Európában. 

Abú-Sz'eid gyönyörű költeményeiben találjuk először, mondja 
Ethé,1) a perzsa vallásos irányú költök képletes hasonlatokkal 
kéjelgő írmodorát. A földi szerelem tükrében látja az isteni lény-
nyeli egyesülés után sóvárgó, rajongó szerelmet. A szép, kedves, a 
mösusz hajfür tü , holdarczú bálvány jelképzi az istenséget. 

Az epedő szerelmes az istenséggel egybeolvadásra vágyó 
emberi lélek. Ilafiz és a többi vallásos lyrikus mind Abú-Sz'eid 
nyomán haladnak. 

Igaz, hogy már Bajazid ós Kharakani is az allegorikus 
irályt művelték, de Abú-Sz'eid lett első mestere ennek a költői 
képekkel ekes stílusnak. Abú-Sz'eid nem oly orthodox, mint az első 
arab mystikusok. Az ő szemében csak akadály az iszlám ritusa. 
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 hithez a hitetlenség s az eretnekség nem megy 
hitszámba, 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 arczomon 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.8) 

Abú-Sz'eiddel egy időben ólt Kuhi Sirázi (meghalt 1050), ki 

') Die mystische, didaktische und lyrische Poesie tier Perser (Hamburg 
1888.), 8. 1. 

-) Ethé: Die liuhii'is des Ahu Haid (München 1875.), 157. 1. X. sz. 
5 Ethé Rulid is des Abu Said (München 1875.), 160. 1. XXVII. sz. 
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himnuszszerű dalaiban az isteni egység tanáról zeng éneket. 
A Tarikh-i Guzideh szerzője szerint bizonyos Abdullab Ehefif 
Sirázi nevű sejkhnek volt a tanítványa. Nevét, mely perzsául a. m. 
hegyi, onnét nyerte, hogy megtérése után egy begyre vonult vissza 
remetének. 

Megtérésének az oka szerencsétlen szerelme volt. Itiza Kuli 
Khán szerint, ugyanis halálosan beleszeretett a padisab leányába. 
Szerelmi bánatában, mintán 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 Knbi, bogy a fejedelem maga kereste öt 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 ahá numüd). 

Érdekes, hogy később mégis hozzácsatlakozott, a világi gyö-
nyörökről lemondva, egykori ideálja, a királyleány és együtt 
rcmetéskedett vele a hegyen.1) Igazi pantbeista szellemben így szól 
Kuhi egyik versében: «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 ö lenne a forrása.»'2) 

A növényvilágból veszi hasonlatát egy másikban : «Nem érezte 
az az Úr kertjéből az isteni egység illatát. IIa a beavatott szemé-
ben 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 dsozbeli-i mohebbet i Tin 'ásik szadik mahbűb-i 
Szűri kli'odrá bedsáneb i kli'od kesíd gűjend 
Kill her dft der än kuli be'ibádct mosghűl bűdéiül. 

Rijáz ul 'arifin 1:18. 1. 

Rúh bahriszt kill 'alern lioineli gharkond derű 
Bosz 'edseb dánéin eger dsiszm kef-i derjá iszt 
Záhir u bátiu zerr át i dsihán űszt liemeh. 
Niszt esjá ogor ű 'ein i henioli esjá niszt. 

U. o. 128. 1. 
'•) Bű-ji taűlüd zi bűsztán i khodá nesení doli eszt. 

Kb ár u gul der nezer i 'árif ogor jckszán niszt. 
Rijáz 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 
Dánisnámeh-i 'Állat, mely a philosophiának terjedelmes ency-
clopsediáját nyújtja. Gyakorlati életbölcsességgel teli perzsa köl-
teményei a nagy tudósnak a józan ész magasztalását tartalmazzák 
s olykor a nagy positivistára, 'Omer-Khejjámra, emlékeztetnek.8) 
Megemlítésre méltó, hogy Ibn-Sziná a már előbb említett rajongó 
vallásos költővel, Abű-Sz'eiddei levelezésben állott. Behd-ed-Dln a 
Keskul-ban Abü-Szeid egyik levelét közli Ibn-Szinához és a nagy 
tudósnak arra adott válaszát.4) 

Ethé szerint Ibn-Szinún&k egy Abu-Szreleihez intézett levele 
hozta volna közelebbi viszonyba a két ellentétes gondolkozású 
nagy szellemet. Egyik verse Abű-Sz'etdnek Ibn-Sziná egy versére 
adott költői felelet: «Mi isten kegyelméből elértük a szentek rangját 
(má im belutf i liakk tevella 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.« 

Abű-Sz'eíd így kritizálja az önérzetes tudóst: «Oh te, ki jót 
nem tettél és rosszakat elkövettél (ej nik neh kerdeh ve bedíha 
kerdeh). S aztán azt hiszed, hogy mindentől megszabadultál, Ne 

') Ger szedbezár sáhid-i ra'ná numftd rukli 
Biniger bervej dsumleli kill dilszitän jeki eszt 
Jekírá ger beszedreli ber sumári. 
Jekl básed ededhá bl sumär eszt. 

U. o. 128. 1. 
") Darmesteter: Les origines de la poésie persane (Paris 1887.), 02—7. 1. 
'•) Egy pessimista színezetű szép arab kaszideh-jét eredeti szöveg-

ben és franezia prózai fordításban kiadta Carra de Vaux báró IM Kacidah 
d'Avicenne sur l'Ame Journal Asiatique Tome XIV. No. 1. 159. 1. Egyéb 
arab költeményeiről szól Brockelmann: Geschichte der Arabischen TÁtteratur 
(Weimar 1898.), I. 458. I. 

*) Keskul (Kairo 1305.), 291. I., Tajiny Edinenija 252—3. 1. és Zsiznj 
i rjecsi szlarca Abu Szaida ed. Zsnkovszkij (Szent-Pétervár 1S99.), 05—09. 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, 
Ethé Abü-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.3) 

Abu Sz'eitldcl egyenrangú, igazán jeles költő volt Anszári, 
kit szülőhelyéről herati öregnek is neveznek (meghalt 1088).3) 
A mély vallásos érzés kifogástalan költői formában nyilatkozik meg 
nála. Müvei közül alig egy pár verse van Európában ismertetve és 
eredetiben kiadva4) s ez az oka, hogy Abü-Szceidnól 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 moliammedán keleten. Anszári volt Szená-ji 
úttörője. Vallástudományi munkáival az Ilahi Námeh a. m. az Isten 
könyve és a Zád ul 'ár if ín a. m. a beavatottak útravalójával. — 
Bövid, velős modorban, minden felesleges czikornya, körülírás 
nélkül, érthetően tárgyalja a szufi-tanokat. 

Rendíthetetlen hive Anszári a védánta-bölcsészet Brahma-
dogmájára emlékeztető, tülságig vitt pantheismusnak és saját mon-

') Ethé: Die Ruha is (les Ahá Saul (München 1875.), 53.1. Ibn Szinti 
versét és Abu Sze'idnek arra írt válaszkölteményét Nicolas és Whinfield 
Omer Khejjám kiadásukba felvették. Zsukovszkij Ethénok adva igazat Ibn 
Színának tulajdonítja a szerzőséget, Muzaffervjeh Szbornik Sztatej ucsenikov 
Rozena (Szent-Pétervár 1897.), 359. 1. 

ä) Die Rubá'is des Abu Sa'id (München 1875.), 155. 1. VI. sz. 
3) Anszári a herati öreff, Egyet. Phil. Közi. (1900.) 103. 1. 
4) Zsukovszkij 20 költeményét közli a Zamjetíá Vosztocmyja (Szent 

Pétervár 1895.), 79. 1. eredetiben ós orosz prózai fordításban. 
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dása szerint csak abban különbözik a martyrságot szenvedett 
Manszür Khalláds-tói, ki az istenséggel egynek állította magát 
lenni, hogy nem mondja azt ki oly leplezetlenül. A mit Manszür 
mondott, én is azt mondottam, ő kinyilvánította, én meg elrej-
tettem (áncsih Manszür goft men goftem u áskárá kerd men bini-
huftem). 

Nizámi ul 'arüzi egy anekdotát közöl Anszáriról, mely ször-
nyen fanatikus bigottnak muta t ja he a nagy sejkhet. Halálos gyű-
löletet táplált volna ugyanis Anszári egy jeles orvos, Edlh Iszma il 
ellen. Haragját az keltette fel a szent férfiúnak, hogy a herati nép 
azt hitte Edlbről, 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 Anszári 
és az orvosok nem tudtak ra j ta segíteni. Szorultságukban egy 
edényt küldtek vizelletével megtöltve Edib Iszma'ilnak, 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 religious motives, for the 
people of Herat believed that he could restore the dead to life, and this 
belief was injurious to his own pretentions. Browne Ohahdr Maqala Jnum. 
Adat. 1899. S35. 1. 

**) Di ämedem ve nejämod ez men kari 
Imrűz zi men germ nesud bazári 
Pordá birevem bikheber ez eszrári 
Ná rímeden bili bűdi ez in biszjári 

Hijäz ul arifin 31. 1. 
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Mindenkit meglátni, csuk saját magát nem.»1) Igazi szüli létére 
kevés súlyt fektet a külső szertartásokra. «A te részeged vagyok ón 
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 ?»") 

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).3) 

Egyenlő könnyűséggel írt Anszári perzsául ós arabul. Fontos 
a szuli-tanok fejlődésének tanulmányozására arab munkája, a 
Ki láb manázil asz Szairín a. m. az utazók állomásainak könyve, 
mely azonban még nincs kinyomatva.1) Mint prózaíró is kiváló 
érdemeket szerzett magának Anszári. í r t többek közt egy Kórán 
commentart és a keletiek kedvencz históriáját, Juszuf és Zalikhdt 
egy perzsa prózaregényben dolgozta fel. Ez a regény, melynek 
teljes czíme: Anisz ul maridin u szemsz-ul medsálisz, még ki-
adatlan. 

') 'Elb eszt buzurg bor kesiden kli'odrá 
V'ez dsumleh-i khalk bor guzidon kli'odrá. 
Ez merdumek i dideh bibäjod ämukht 
Didón hemeli koszra u nodidon kh'odrá. 

U. ott. 
Meszt-i tú om oz bádeli u dsäm ázád 0111. 
Szoid-i tű em oz dánok u dám ázád om. 
Makszftd-i mon oz Ka'beli u butkháneh tűji 
Vor noh mon oz ín her dű inakám ázád om. 

U. ott. 
3) Sart oszt kih csűn merd-i reli-i dord sovi 

Kháki tor u nácsizter oz gord sevi 
Hor kft zi murád kern sevod mord sovod. 
Bifigon elif i murád tá mord sovi. 

liijáz ul ári fin 31. I. 
*) Brockel mann: Geschichte der arabischen Litteratur (Weimar 1898.), 

I. 433. 1. 
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Ékes rímes prózája a «Heráti 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 F'austszerü 
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 tuklid követőit. Mint szabad önálló gondolkozású ember, keveset 
törődött a vallás előirt 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 arczoddalHidsáz felé? (rú-ji dsan szű-ji imam-i liakk 
bájed gerdenet - Gáh-i ta ' et csikuni rú-ji dseszed szű-ji Hidsáz). 
Ha ez a te balvéleményed igaz lenne, nem menne akkor más, csak 

*) Privedennyja «pjeszni» Abdallaha (t. i. Anszári) uzse dosztotacsno 
szvidjetelisztvujut v 'njem velikago masztera szlova jedva li imjejuscsago 
szjebja ravnago szredi szversztnikov. Pjeszni Kheratszkago Sztarcza. Zam-
jetki Yosztocmyja (Szent-Pétervár 1895.), 108. 1. 

**) Zapiszki XI. köt. (Szent-Pétervár 1899.), Szolovej i Muravej 304. 1. 
Ugyanez a mese, mint azt Zsukovszkij megjegyzi, Dubeux-nek munkájá-
ban La Perse (L'univers pittoresque, Paris 1841.), Le rossigrwl et la fourmi 
czímmel Sza'dinak van tulajdonítva: Parmi les divers arbustes qui ornaient 
un jardin frais et délieieux, un rossignol adopta un rosier stb. 448. 1. 
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bidsazi 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 szufízmussali rokonságra. Sok 
helyt az Ikliván 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 -
szertí hitetlenséggel kaczérkodás a szufi-nagyságok nyilatkozatai-
ban. Hiszen még az atbeismus vádját sem vették nagyon rossz 
néven az első szufi-szentek. 

Dsuneid 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 (nemand ez 
hicsgűn dánis kik men züin 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 költö, a tanköltészet terén 
aratott magának babérokat. Oktató vallásos költeménye, a Rusená-ji 
Námeh (a. m. A fényessé'g 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 kevésbbó élvezhetőkké. Pizzi nem sokra becsüli Naszir 
Khoszrevet, mint költőt, az örökös ismételgetését a nagy igazságok-
nak, mely a tanköltószet gyakori hibáját veti neki a szemére.**) 

*) Lá jablughu ahadun dardsat-al liakikati hatta jashada flhi alfu 
sziddlkin biannahu zindikun. 

**) Naszir Khoszrev egy még kiadatlan művéről mogemlékezve így 
szól: «Sappiamo del resto, che il libro non 6 libro di gran conto; e tacci-
amo anche dello qasido o delle elegie morali 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 Rusená-ji 
Nám ehet ós nem egy gyöngyét a mystikus költészetnek találják fel 
Naszir divánjában. 

Naszir Khoszrev volt Szená-jinak úttörője. A Hadikat szer-
zőjének főérdeme, bogy Naszir Khoszrev erkölcstanító írmodorát 
a szufi-tanokkal szerves egészszé tudta összeolvasztani. 

Sokat köszönhet ezért Szená-ji Naszir Khoszrevnek, ki meg-
mutatta, hogy hogyan lehet költői mezt adni a magasztos vallás-
erkölcsi elvekre.'") 

Naszir K hoszr evnck a kcsöhb 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 hitéletben a tekintély-
nek. Ethének és Schefernek 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 liidsra tizedik századának máso-
dik feléből származik. Akbár, a nagy keleti fejedelem idejében 
ugyanis szorgalmasan olvasták szabad szellemű megjegyzései és 
eretnek színezete miatt Naszir Khoszrev költemónykötetót. 

Erre mutat többek közt, hogy az akkoriban írt perzsa 
szótár, a Ferheng i Dsíhángirí szinte hemzseg a nagy utazó diván-
jából vett versidózetektől. 

Könnyen meglehet, hogy akkoriban állította össze valamelyik 

romo fatto menziono tra i lirici), ma anche perelni vi troviam pur sempre 
(lotto e ridette le stosse cose mistiche. Una sua qasida poi che lo Schefer 
ha publicata nella introduzione al Libro dei viaggi, é pur misera cosa! 
Sloria delta poesia persiana (Turin 1894.), 1. 214. 1. 

*) Ethé; iXasir hin Khusrau's Lehen, Denken und Dichten (Lejda 
1884.), Schefer Sefer Náméh (Paris 1881.), Ethé: Die mystische, didaktische 
und das sjiätere Schriftthum der Perser (Hamburg 1888.), Pizzi: Storia della 
poesia persiana (Turin 1894.), 2 kot. Ethé: Neupersische Litteratur, Grund-
riss d. Iran. Phil. (Strassburg 1896.), II . köt. 277. 1. 

**) Ates Kedeli (Bombay 1299.), 202. 1. Sefer Nameh Relation du Voyage 
du Nassiri Khosrau. Publ. trad, par Schefer (Paris 1881.). Cet opuscule est 
rompli de details fabuleux; il ost cepondant possible d'on tirer quelques 
ronsoignomonts utiles. Introd. VIII. 1. 
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indiai perzsa író az autobiograpbiát, 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 szufi-prófeta Abd-Sz'eidáel 
foglalkoznak, hogy egész özönét lássuk a természetfeletti tudás és 
hatalom tanujeleinek.1) 

Ellenfele volt Naszir Khoszrevnek a jeles si'ita vallásos 
költő, Abü-Iszhák Kiszai (szül. 953). Itjú 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 sidta 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 borűs 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-
lágra jö t tem azért, hogy mit mondjak, mit tegyek? Énekeljek-e 
dalt, mulassak-e, élvezzem-e a pénzt és a vagyont? Teherhordó 
barom módjára éltem egész életemet a világon, mert fiam rab-

1) Ihn Szína a világi bölcsesség képviselője a Hálát a sukhendn i 
Sejkh Ebú Sze ld írója szerint sok észszel föl nem fogható cselokedetén 
csodálkozik a nagy szentnek Zsiznj i rjectri sztarca Abu Szaida inejkhenej-
szkaijo (Szent-Pétervár 1899.), 69. 1. Tajny Edinenija sz Bogom v podvú/akh 
sztarca Abu Szaida (Szent-Pétervár 1899.). 

ä) Etlié: Neupersische Litteratur, Grundr. d. Iran. Phil. (Strassburg 
1896.) II. 283. 1. Pizzi: Storía della poesia perdana (Turin 1894.), I. 74. 1. 

3) Ma que' pensiori suoi, o dolicatio o foschi e cupi, si trovano in 
quei versi di lui che sembrano non ossoro stati fatti porché il pocta avesse 
voluto farli, ma che gli siano sgorgati limpidi o spontánéi dall' animo in 
un momento felice. Pizzi: Storia della puesia persiana I. 75. 1. 

AKAD. É R T . A NYELV- ÉS SZÉJPTUD. K Ö R É B Ő L . X V U I . KÖT. 9 . SZ. -
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szolgája s feleségem foglyává lettem (szutűr-vár bedunja guzástem 
bemeb ü m r — kih berdeli gesteh i ferzendem u eszir-i 'ejál).1)» 

Riza Kuli Kinin 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 
Khán 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 bátinik 
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. 

1) Ethé: Die Lieder des Kisä'i (München 1874.), 135. 1. 
2) Medsmaf el fuszehd I. 482. 1. 
3) Dsän u khired revendeh ber ín cserkh i ekhzerend 

Ja her du an nihufteh der in gü'i eghberend 
rAlem csira niszt szukhengű'i ű dsänver 
Ger dsán u cakl her du bedin 'alem enderend 
Ver der dsilián nejend ala-1-liál ghálbend 
Ver gháibend der ten-i má csunkih házirend 
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Nem tekintve abölcsészeti kérdésekben eltérő nézeteiktől, való-
színűleg azért táplált ellenséges érzelmeket Kiszá'í Naszir Khoszrev 
iránt, bogy ez utóbbi Alit a bárom megelőző kbalifával egy vonalba 
helyezte, a mi vérig sértette az Alit istenítő túlbuzgó si'itát. 

Még Szenáji fellépése előtti időbe esik egy fiatal költőnek, 
Serifnek tanköltemónye, a Ráhet-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 Fthé kevéssel 
a Firdauszi és 'Unszurí után következő korszakban írott műnek 
tartják.*) 

Mint csaknem minden más perzsa morális tanítókönyv, a híres 
perzsa király, Nusirvánnak tulajdonított axiómák és bölcs taná-
csokra vezeti vissza erkölcsi elveit. Kilenczvennyolcz rövidre szabott 
versikóben 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 
m'dnies feráván). Minden egyes verses tanácsának külön czíme van. 
így például «addig kell nyújtózkodni, a meddig a takaró ér» (páji 
be-endázeh i gilim kesid), mások bajain végy példát (ez belá-ji 
keszán übret girid) stb.**) 

A nagy perzsa óposz-íróra, Firdauszira emlekeztet, 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 jód), hogy mikor Khosz-
roesz fejére tette a királyi koronát. Dicsőséges győzelmi ünnepet 
ült. A gonosz Arimántól megszabadította a világot. Mindenkinek 

V'ángeli kizín rnizáds muhejjá dsudá sevend 
Csizend já noli csiz u 'orz vár biguzcrend. 
Ger csiz nisztend birűn oz mizáds i ten 
Imrűz niz lá-sej u medsliűl u abterend. 

Medsma'el fuszeliá I . -483. 1. 
*) Lo style du Rabat oul-insan est plus archaiquo que celui dos 

écrivains do la période des Ghaznévides. Scliefer: Chrestomathie persanc 
(Páris 1883.), I. 206. 1. 

**) Eredeti szövegét a Ruhet ul inszán-nak kiadta Scliefer: Chresto-
mathie persanc (Páris 1883.), I. 206 -232. 1. Olaszra fordította több darab-
ját Pizzi: Storia della poesia persiana (Turin 1894.), II . köt. 348—51. 1. 
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igazságot szolgáltatott. Megszüntetett minden igazságtalanságot. 
Az ő 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 tiizi ki czélul. 
Rövidre fogja tollát szerzője, mert minden egyes tanácsa egy-egy 
nyolczsoros mesznevibe van nála foglalva. 

Költői értéke a művecskének semmi sincs, legfölebb cziczo-
mátlan világos irálya érdemel elismerést. 

SZENÁJI ÉS KORTÁRSAI. 

Szenáji fellépése a perzsa irodalom aranykorára következő 
századba esik. A legremekebb költői alkotások egy Firdauszí, Abú-
Sz'eid, Anszári halhatatlan műveiben a perzsa költői nyelv elérte 
a tökély legmagasabb fokát. 

Az ú j platói bölcsészet és az Upanisáddk magasztos pantheis-
musa, mely az individuális emberi lelket a világlélekkel, Brah-
mannnl azonosítva, úgyszólván isteníti az embert, kimondván a 
védánta sarkalatos tanát kifejező aham brahma aszmi (én Brahman 

*) Jekí táds tábánter ez musteri 
Hcmeh kesz mer űrá bedsán musteri. 
Csű khursid rukhsán zi cserkli i bulend 
Csih ez behr-i pisi csib ez behr-i pend stb. 

Schein-: Chrestomathie persane (Páris 1883.), I. köt. 207. 1. 
**) Khisten sinászra ez má durűd dihid. 

Kesz kú ten-i khistenrá sinákht 
Bemejdán-i kám eszp-i ikbál tákht stb. 

Sehefer: Chrestomathie persane (Páris 1883.), I. 208. 1. 
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vagyok) mondatot, már megtalálták aszufizmus rendszerében kellő 
kifejezésüket. 

A teljesen kifejlődött szufizmusra nagy költők remek költői 
mezt adtak. Naszir Khoszrev az oktató-költészet terén mintaszerű 
remek költeményeket írt s elkészítette az útat a bölcs Sza'di és a 
többi moralista perzsa költő számára. Nem volt már egyéb hátra, 
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 mahdsúb (a. m. A leleplezett föl-
fedése) czímtí müvében.*) 

Családi neve Szenájinak Abdul medéd Medsdúd bin Adam 
volt. Gbazna városában született 1008 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 kéjelgő magasztaló köl-
tészet müvelésével foglalkozott. 

Dicsőítő versei Szenájinak miben sem különböznek egy 
Minucsehri, Maszu'd Szelmán Envert, avagy tanítója Oszmán 
Mukhtári hasonnemü szellemi termékeitől. Ezek a panegyrikus 
kaszidék képezik költeménykötetének első részét. 

Nincsen ezért igaza Kazvininek, ki azt állítja, hogy Szenáji 
divánjában nincs dicsérő vers, hanem csupa intelem és bölcs 
mondás van ott, miért megérdemelné, hogy aranynyal írják.**) 

A költészetbe, mint már mondva volt, cOszmán Mukhtári 
(meghalt 1149 vagy 50) vezette be Szenájit, ki egy versében nagy 
dicsérettel emlékezik meg egykori mesteréről. «Nem sötétül el két 
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 Zsukovszkij szerint 
Abu Sz'eíd 1049-ben bekövotkezett halála után néhány évtizeddel Íratott. 
V. ö. Tcijny Edinenija sz Bogom (Szent-Pétervár 1899.), Prediszlovie 2. 1. 

**) Laisza filiá inadban aszlan. 
Caziríni Kosmot/rapide (Göttinga 1848.), II. 278. 1. 
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előtt a nyilas csillagházába jön a Merkúr-csillag (vagy az íjj idegére 
illeszkedik a nyílvessző).*) 

Annak, a kinek dárdahegyéhez hasonló tolla előtt, oly szol-
gálatra készen adja be derekát a Merkur-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 üj 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 te 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 meghallására és részt vesznek, mikor te verset 
költesz.**) 

*) Szójáték a Merkur csillag perzsa nevének «tirc-nek nyíl jelen-
tésével. 

**) Neseved pis dú khursid u dft mell tári tir 
Ger bered zerreh-i ez khátir i Mukhtári tir 
Ankili der csesm-i kkired mendi u der gűs-i jakin 
Pis endázeh-i szidkes bekemán äjed tir 
Ankili pis kelem hemcsű szinánes geli-i zekhm. 
Ez pej faideh csűn nizeli miján bended tir 
Ger bell zer vaszf kuned berg i rezánrá pesz ez ilu 
Berg zerrin seved ez daűlet i ű der meli-i tir. 
Ej dseváni kill zi ma'ni neűet der her gűs 
Her zemän nür hemi telebed 'aleru-i pir 
Szukliun ez milir-i tft äräszteli äjed csft dsinán 
Ates ez kliism-i tft ämükhteh szftzed csü sz'eir 
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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, hogy te olyan vagy, mint én.»*) 

Mukhtárt költeményei Minursehríre emlékeztető keresett tu-
dákos hasonlatokkal felcziczomázott irályban vannak írva. Ked-
vesének bájait például így festi le egy hetyen : «Nekem a dicséret 
a lelkemen fekszik, másoknak ellenben csak az ajkukon van az. 
Mert a tenger mélyébe rakja le az igazgyöngyöt és a felszínére 
hozza fel a törmelék gazt. 

Ha nem fedi be a fényt az árnyék. Miért vet akkor a te éjed 
árnyékot a fényre ? A holdfogyatkozás. Oh 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 én 
bajomra mosusz vegyült össze a kámforral (azaz fehér ai'czodat el-
boríták mosusz szinti fiirteid). 

Neked rubint közül mosolyog ki az összefűzött gyöngysor. 
Én pedig siránkozva gyöngyesőt hullajtok. Lassú felkelésed a 
cziprust, gyors távozásod a rózsát juttatják eszembe. Földeríted a 

Äncsili fikret hemi ez 'akl-i tű jabed gehi nezm 
Beheineh 'umr nejúbed szedef ez abr i mutir 
Hercsih zín pis ez nezm-i hukomá bűd azád 
Iloszt der bend i szukhunhá ji tű imrűz eszír 
Ma'ni ender szijeh-i lierf-i kliatet heszt csunánk 
Meded i rouseni ender szijehi csesmi beszir 
Itávi anrűz kill s'ir-i tű szerájed ez demes 
Bäd csűnkliük ez an s'ir seved naks pezir 
Ez pej dűszt-i nezm i tű murglián ber sákli 
Neh 'edseb ger pesz ez in szakhteh szeräjend szeíir 
Ez pej inkili turá merd berni bined u bosz 
Ma'ni-ji bikr hemi bor tű kuned dsilveli zemir 
Her zemán zuhreh u tir ez pej jek nukteh i tű 
Her dű der medslisz-i s'ir i tű karinend u musir 

Kullijdt (Telieráni kiad.) 45. 1. 
*) Dahr der s'ir nozirom nedäst volik 

Csűn turá did der in sughl merá did nezir . 
U. o. 45. 1. 
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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). 

És én, kevés liija, hogy utánad vágyakozva szívnélküliségem-
ről ne legyek nevezetes.»1) 

Daület 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 Khakání a legtöbb perzsa 
Tezkereliben első helyen közlött költeményét önmagáról: 

«Öreg tanítóm nékem a szívem és én vagyok a tanít-
ványa»3) stb. 

Kellemesebbet birsz te, így szól egyik szerelmes versében 
Mukhtári, a czukor és az ambránál. Jázmin van ambrában ós 
tulipán van a czukor közt nálad. A szépség maga szerelmes a te 
szépséges orczádba. Mert a széparczúaknál mindennap szebbé tesz 

') Merá medh ber dsáneszt vez an digerán bor leb 
Kih derjá durr nilied der k'ar u khásák ávered ber szer 
Eger negerded bor nűr szájeh musztevlí 
Csira seb-i tű hemi szájeh gusztered bor nűr 
Kliaszűf i meh buved ej máh-i men zi szájeh i khák 
Khaszűf-i meh-i tű ez szájeh i "abir u bekliűr 
Merá ez resk-i tű káfűr ber demid ez musk 
Turá ber gham-i men ämikht musk bákáfűr 
Turá zi Fal bekhendld gűlier menzűm 
Merá zi dsez' bibárid lűlű nienszűr 
Bedejr khizi servi bezűd szejr-i gul 
Bedsán flrűzi máhí bedilferibí liűr 
Beb bideliáni ma'rűfi ve men ez gham-i tű 
Beszí nemánd kill gerdem bell bidili mesliűr 

Medxma 'ul fuszehá I. (i()0. 1. 

'2) Muszulmánán dili dárem kih záí' míseved dsánes 
Der uftádem bedán derdí kih pejdániszt dermánes. 

Tezkereh i Daűletsah (Bombay 1887.) 4(1. 1. 

") Dil-i men pir i ta'lim eszt u men tili zebán dánes 

Kitlliját i Khakdni (Lucknow 187(1.), i. 2. 1. 
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téged. Vedd el a lelkemet és add azt vissza egy csókkal. Hadd 
adhassam én azt neked új ra vissza egy másik csókért.»1) 

Magasztalását olykor mások satirizálásával fűszerezi Mukhtári 
s ezt nagy tanítványa, Szenáji is eltanulta töle. Egy költeményé-
hen 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 
liypokrita 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-Dhi 
Enveri, a pornographiában is remekelt. Lutfullah az Ates Kedeh-
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.8) 

') Buzgárt khoster eszt ez seker u rember turá 
Jászmin der 'enbereszt u láleh der seker turá 
Nikúji ber rút ntkujet hemáná 'asik eszt 
Kiz níkúrújan kuned her rúz níkűter turá 
Dsán-i men biszitán u dsánl dili merá ez búszeh 
Tá dihem báz ez berá-ji búszeh-i dtger turá 

Szubh i Gulsen (Bhopál 1295.) 392. I. 
•) Medh bá nám-i kesz negerded dsuft 

Tá negerded bórád merdl ták 
Neh her ánkú búd beszuret i merd. 
Bájedes kh'ánd merd bákhlák 
I)er kitábet bejek diger máned 
Sekl-i rezzák u szüret i zerrák 
Rts u desztár u ásztin csih kunt 
Vor derűn zerk u sejd u buklil u nifák 
Merd bájed der enderún-i kabá 
Hemeli ászár básed u ákhlák 

Medsma ul fuszehä I. 003. I. 
'•') Lutfullah Ates-Kedeli (Bombay 1299.) 119. 1. 
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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-költö, Ferid-ed-Din Attárét. 

Mint az illatszerész Altári egy boltjába belépő dervis meg-
jegyzései a földi javak hiábavalóságáról, úgy birták rá Szenájit, az 
udvari körök kedvencz versíróját, egy féleszű korhely ember vélet-
lenül meghallott kifakadásai a magasztaló költészet botorsága és 
művelésének haszontalansága ellen. 

Élt Ghazna városában egy Láikhüir1) nevű 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 fülét s közelebb jőve, a következő párbeszédnek a 
csapláros és a bolondos ember közt lett Szenáji fültanuja : «Korcs-
máros, így szólt Láik'hár, 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 kívánni bűn. 

A bolondos ember erre váltig erősítgette, hogy bizony meg-
érdemli a vakságot Ibrahim sah, mert oly ostoba, hogy egy ilyen 

*) Lái kli'ár csúfneve volt az illetőnek, kit Dsámi a szufik közé so-
roz (jeki ez medszübán u melibűbán-i hakk), mert a név borseprű-ivót 
jelent «mert mindig a bor seprűjét, üledékét itta» (zira kill peiveszteli 
láji. seráb mlkhúrdi). Nafahát ul-Unsz (Hajderabád 1289.), 389. 1. 

2) Ibrahim (1059—1099.). 
3) Az eredetiben Dafiletsah és T)sámi-r>á\ yulkhen a. m. a meleg 

fürdő kályhája áll, Ouseley úgy látszik félreértette ezt a szót és a rózsára 
gondolva kertnek fordította: I t so happened that Sena'i, in passing a 
garden, beared the notes of a song. Biographical notices of prrsian poets 
(London 184<>.), 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 Láikh'ár ú jra megtöltve poharát, Szenájicskán&k, 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 
sálinál is hibásabb Szenáji, ki tudós létére annyira meg tudott 
feledkezni emberi méltóságáról, hogy léha hizelgésekre, semmit 
mondó feldicsérésekre pazarolja isteni adományát, a költői tehet-
séget és nem tudja, hogy mi czélból teremtette őt az Úr. 

Az ítélet napján, úgymond Láikh'ár, csak magához hasonló 
halandó embereket magasztaló versekkel járulhat majd Isten itélő 
széke elé. 

Láikh'ár szavai oly nagy hatást tettek Szenáji 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 Láikh'ár mondásán megindulva kereste fel Szenáji a 
híres Sejkhet, Juszuf Hamadánit, ki a vallástudomány és a szufiz-
musban kalauza lett költőnknek.3) 

Megtérése után Szenáji, szufi-módra mindig mezítláb, czipö 
nélkül járt-kelt Ghazna utczáin. Nyomorúságos állapotán megesett 
a szíve rokonai- és jó barátainak. 

Siránkozva kérték, hogy ne járjon úgy koldus ruhában és 
mezítláb. Egy pár lábbelit hoztak neki s kérték, hogy húzza fel 
azokat. Szenáji elfogadta az ajándék czipőket. Másnap azonban 
visszahozta barátainak s messzire elhajítva őket, így szólt : 

') Szákira guft pur kun kadhi tá bekűri Szenáijek sá'ir binűsim. 
Daíáetsah Tezkereh es-Sfuará (Bombay 1887.), 47. 1. 

2) Ouseley: Biographical notices of persian poets (Loud. 1846.), 186.1. 
3) Dsdmi a Nafalnit ul-Unsz )i liazarat-ul kudsz-ban rövid életirását 

adja Juszuf Hamaddní nak, ki nemcsak szent, de tudós ember is volt és 
kortársai közül kitűnt többek közt a jogtudományban. Vej bor ekrán i 
kh'od der 'ilm i fikh ve gliair an khuszuszdn der ilm-i nezer fá'ik iuned 
240. 1. 
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/ 

«Tegnap még az Ur szine előtt valék, de ma már nem vagyok ott. 
Valószínűen ez a pár czipö akadálya az oda vezető útnak (gháliben 
sziddeh-i ráh in kefs észt).»1) 

Nem ilyen magasztos indokból adja vissza Szenáji az aján-
dékul kapott lábbelit az anekdotának Kazvinl által megőrzött vál-
tozatában. Gyakran meglátogatott Szenáji, ki mindig mezítláb 
járt, egy vezirt. A vezir, mikor a sejkh (t. i. Szenáji) eljött liozzá, 
rendesen felkcdt belépésekor és a legelőkelőbb helyre ültette őt. 

Megtörtént nem egyszer, hogy Szenájinak sárosak lettek a 
lábai, ilyenkor a vánkosra leülve, kinyújtotta lábait, hogy be ne 
piszkolja velők a házigazda szőnyegét. 

Mondják, jegyzi meg Kazvinl, hogy a mezítláb járó Szenáji 
senkitől sem fogadott el semmiféle adományt. 

Vett tehát 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 őt. Szenáji 
erre lehúzza lábairól a czipőket és visszaadja azokat a vezirnek. 
Kérdeztetvén tettének oka felől, 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.'3)» 

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 Haß, innen nyerte háfi melléknevét, 
mely arabul mezítlábast jelent. 

Kérdezték ettől egyszer, mondja Attár, 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, hogy 
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-

b Dauletsah Tezkereh es-Suará (Bombay 1887.), 47. 1. 
») Cazmnts Komoijraphie, ed. Wüstenfeld, (Gött. 1848.), I I . 287. 1. 
3) Ve niz bakkta'la mlfermäjed kill zeminrä biszát-i sumá gerdáni-

deru bei- biszát-i padisabán edeb nebuved bá kefs reften. Tezkereli i Erlijá 
(Navalkisor 1891.), 09. I. 
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ben a mezitláb-járás üdvös szokását: «Nein okos az, ki fel nem 
hágy a czipőviseléssel, mert minden hasítás a lába sarkán a hit ós 
a szerencse egy-egy kapuja lesz.»') 

A Zsukovszkij-tól közzétett perzsa szöveg az Eszrár-i 
Taükid, az előbb említett Basar HájirtA szóló legendának leg-
régibb formáját tartalmazza a perzsa irodalomban s valószínűen 
onnét vette át azt Attár, ki bár sohasem idézi, kétségtelenül fel-
használta ezt a terjedelmes szufi-óletrajzot.3) Basar Haß külön-
ben a Kórán 71-ik Szurájának 18. versére hivatkozik, mikor a 
földet az Úr szőnyegének mondja, melyen nem illő czipőben járni. 

A világi élvezetekről való lemondást egész a szélsőségig vitte 
Szenáji, miután Láikh'ár mondására megtért,3) úgy hogy hallani 
som akart a házasságról, mikor Behrárn sah neki felajánlotta saját 
nővérének a kezét.4) 

Egy versében igy védelmezi magát a Szultánnal5) szemben, 
hogy visszautasította a fejedelmi vérből származó menyasszonyt: 
«Nem vagyok ón 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 te magasztalást mondód. Ezt nem találod te fel 
ón nálam, kívülem másnál keresd ezt. Nem kívánok én senkitől 

') Niszt mudebbir änkili terk nedáred kefs ez änk 
Her sikáf ez päsnäjes din u daűletrá der eszt 

Dauletsah Tezlcereh (Bombay 1887.), 47. 1. 
-) Tajny Edinenvja sz Bogom (Szent-l'étervár 1899.), 20. I. 
:i) Khondemir a perzsa történész, ki Dsdmi NeJ'ahdt ul-Unsz-ából 

meríti adatait, hol tévesen a nagy Mahmud idejébe van téve Szenáji és 
Láikh'ár története, kétségbe vonja chronologiai okból az anekdota törté-
nelmi hitelességét. Képtelenségnek mondván a Hadikat megírásának idő-
pontja és Mahmud uralkodásának idejo közti óriási korkülömbsóget. Való-
ságban nyílt ajtót tör be a perzsa történelemíró, mert Dauletsah és a többi 
perzsa irodalomtörténészeknél egyformán Ibrahim sah áll. V. ö. Habíb 
usz-Sziar (Bombay 1857.), I. 34. 1. 

•*) Tezlcereh i Dauletsah (Bombay 1887.), 46. 1. 
5) Behrárn sah (uralkodott 1118—1152.) Dauletsah Tezkereh (Bombay 

1887.), 46. 1. Lulfutlah az Ates Kedeli-bon Behrárn helyett tévesen Ibrahim 
sah-ot í r : Szultán Ibrahim kh'aszt kill kh'áher-i kh'od behekim dilied. 
Ates 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, czélzás az ismeretes 
szokásra, bogy a gyászolók vízi liliomot nilufer-i mátcm viselnek 
temetéskor). Hallottad már a gyalázást Jézus madarától (murgh i 
Üsza 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 mosuszbólyaghoz, a méh és 
a selyembogárhoz. Mert a láthatónál jobb az én elfedett belsőm. 
A holdat (vagy felbőt, 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-csillag. 

Olyan vagyok én maroknyi porhüvelyemmel, mint a felhő. 
Víz van a szememben és tűz a szívemben (czélzás az esőfelhő 
villámaira). 

A víz ós a tűz az én szemem és szívemből folyton elmerítve, 

*) A keleti monda szerint a kameleon szerelmes a napba. V. ö 
Kainál al-Dln Damiri Raját id-Ha jván (Bulák 12S4.), I. 288—9. 1. 

Ö 1 S 



SZENÁ.TI ÉS A PERZSA VALLÁSOS KÖLTÉSZET. 31 

elárasztva tartják lakhelyemet. Annyira nehezemre esik nekem a 
beszéd, hogy hatvanszorra adok ki egy leheletet.»*) 

*) Men neh merd-i zen zer u dsáliem. 
Bekhudá eger kunem u ger kh'áhem. 
Ver tű tádsi nilii zi ehszánem 
Beszer-i tű kill táds neszitánem 
Nobuvom belir-i temo' madhet gűi 
Ín nejábl zi men dsuz ez men dsüi 
Neh knlien kh'áhem ez keszi u neh neü. 
Ník dánod zi khu-ji inon khoszrev. 
Nekunem ger turá szená csikunem. 
Ivár-i kh'od kerdeh em beliá csikunem. 
Máder-i Mnsziem kill ez sáhem 
Sir-i ferzend i kh'od beliá kh'áhem. 
Dsuszteh behr-i szolámet ten-rá 
Szer giribán u páji dámen-rá 
Mord-i khurszend kem pezired csíz 
Sir csftn szir sud negired niz 
Ger csih men csún szuklion guzári niszt 
Bihter ez sáh gűsdári niszt 
Csosm dárom kih gűsdári tű 
Mesinev ez sebperok liikájet-i khűr 
Iíerd hirbá beráji ű nilűfer 
Zimm senidi zi murgli i "Isza rev 
Madhet eknűn zi aftáb sinev 
Kh'od csih gűjem kill der szopid u szijáh 
Ník dánem kih nik dáned sáh 
Hemcsű semsz eszt s'ir-i men tábán 
Lik dsirmes der üszmán pinlián 
Meszel mádih-i tű csűn dsáneszt 
F'il pejdá u zát pinliánoszt 
Náfeli u nalil u pi lol irá mánem. 
Kill zi pejdá biheszt pinhánem. 
Meh kih khűrsidrá berű bendond 
Csűn dsudá gest honi berű khcndend 
Her koszi kiz mihán nihán básed 
Ger bikhendend dsáji an básed 
Básed ez dűr khos begűs-i medsáz 
Ez men äväz vez duhul áváz 
Khászeh szuszt u zVifern u válih 
Csűn dil-i nákeli u ten-i nákih 
Csűn nebásed ber evds-i gerdűn mih 
l'osz 'utárid hemiseli tonhá bili 
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Érdekes, hogy Szenáji szabadkozásában csak testi gyengesé-
gére hivatkozik és nem használ theologiai 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 nővel 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 cserébe. 
Nem a vele élés teszi az asszonyt (az eredeti ezt a legdurvább 
szóval mondja). Nem érdemel elválásnál egyebet a rossz feleség. 
Kéj- és birvágyból 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 nő. 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 dor csesm u ätis ender dil 
Ab u ätis zi dideh u dil-i men. 
Gliarkeli dáred hemíseh menzel-i mon. 
Ancsunän der szukhun z'eíf tenem 
Kih jekí dem beseszt bár zenom. 

Hadikat ul kakikat (Bombay 1859.), 311. 1. 
*) Ghazal'í Hja 'ulúm al-dín (Kairó 1312.), II . 10. 1. 

**) Kerd bájed zen ej szitűdeh szejr 
Lik ez khán u mán-i kh'is i pider 
Zirek äneszt kú negájed zen 
Nenihod der szeráji kh'od siven. 
Istikákes zi csiszt dáni zen. 
J 'ani an kalibeli rá bell tir bizen 
Ez ghulám änki zi 'ejál ájed. 
Ú zi dunbeli bepűszt-i gäl ájod. 
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Hasonló szellembon 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, 

Níszt kedbánű'i zi gáden rá 
Zen-i bed dsuz telák dáden rá 
Bendeh-i zen suden besehvet u mái 
Pesz berű hukm kerden inet muhál 
Zist básed kih der zená sűi 
Bendeh bási u khodsegl dsűi. 
Dsuft ber liukm-i sű'i kh'od básed 
Lik der huktu-i bendeh bed básed 
Bendeh-i zen rnesev bemuhr u bemál 
Tá negerdá nedet rejál i fejál. 
Tű csű ängust gesteh ez tesvís 
Ü csű nákhun kuned benákhun ris. 

Hadikat 445. L 
AKAD. KÚT. A NYELV- H8 S Z É P T U D . K Ö R É B Ő L . X V I I I . K Ö T . 9 . SZ. 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 házasodáskor. 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 jellemüektől 
(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.*) 

*j Veihek ej perdoh-1 perdeh der der má nigerán 
Bis ez ín perdeh-i má pis her ebleh mederán 
Já meder pesz esű deridi esű kerímánes bidüz 
Ja mekh'án pesz csű bikh'ándl csfi leimánes meriin. 
Dsá-ji nűri tű u má ez tű CBÚ tárik dilán 
Ab gű-ji tű u má ez tű purätis dsigerán 
Máhet csű nűr dilied terrí ab eszt der ű 
Musket ar bűji dihed khuski nár eszt derán 
Slseh-i bádeli-i rousen nedihi tá nekunl 
Rűz-i má tireh ter ez kárgáh-i sisegerán 
Serm kun ej felek äkhir mekun ín bisermi 
Tá kej ez perverden u terbljet bed szelrán 
Ez tű u gerdis-i cserkhet csih huner básed pesz 
Csűn tehi deszt buvend ez tű hemeh purhunerán 
rUmr i má tacmeh-i devrán-itű sud besz básed 
Níz her szá'etmán serbet i hidsrán mekhűrán 
Her kih jek seb zeber-i zen bűd ez rűji murád 
Szálí ez tá buved ez dsumleh-i zír u zeberán 
Kh'ásztem ez pej ráhet zeni äkhir ez tű. 
An bidídem kih neh blnend hemeh blkheberán 
In zi tű der khűred ejmáder zindání záji 
Má bezindán ve tű ez dür bemä der nigerán. 
Mer piszerrá betű umid kudsá máned pesz 
Hemeh csűn íril-i tű ín básed ber bípiderán. 
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A nőgyülölet különben, mely mindig divatos volt keleten, 
számos költö müvében hagyott nyomokat. Evhádi Iszfaháni (meg-
halt 1158) például így gyalázza a szép nemet egynémelyek által 
Szenűjinak 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 Szenáji, 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 kerdeni in rends hemibájed did 
ínét ikbál kih binend pesz imrűz gherán. 
M& ghulam kef-i desztim besz eknún kill zi 'adsz 
Mándeh end ez pesz jek mádeli ber ingúneh nerán. 
Neli tűji Jűszuf-i J'akűb mekun kiszeh diriiz 
Jűszufánrá nebuved csáreh ez in bedguherán 
Jüszuf miszri dih szál zi zen zindiin did. 
Pesz zi kej kheteri dárond in bikheterán 
Ankili bá Jűszuf szádik csenín kh'áhed kerd 
Hies dánl csikuned szulibet i ű bádigerán 
Hudsreh-i 'aki zi szeudáji zenán kliáli kun 
Tá bedsán pend-i tú girend hemeli pur 'iberán 
Bendeh-i jek mádeli mesev tá tuváni csű khurosz 
Tá buvi tádsver pisrev-i tadsverán. 

Kulliját i Szenáji (Teheráni kiadás) 81. 1. 
*) Piszeri bä pider bezári guft 

Kih merá jár sev beh liemszer u dsuft 
Guft bábá ziná kun u zen neli 
Pend gir ez khelálk ez men neli 
Der ziná ger bigiredot 'eszeszi 
Bihiled kű girifteh csűn tű beszl 
Zen bigirl turá rehá ne kuned 
Ver tű neguzáríes csiliá nekuned. 

Medsma ul fuszehü 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 nőgyülöletének különböző forrásból eredő okai lehet-
tek. A költő saját szomorü 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, hogy 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'eid maga mondja, hogy vezeklésének kezdetén tizen-
nyolcz fogadalmat tett s ezzel a tizennyolcz ezer világot távolította 
el magától (der ibtidá-i kar hizsdeh csíz ber kli'od vádsib kerdim). 

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) 

Szenájinál nem egy vers van fiúkedveshez intézve. Nem 
akarunk ebből vádat emelni a nagy szufi-költő erkölcsisége 

b Sádi her kih kedkhudáí seved 
Csend rúzi csíi fahd-i gul based 
Z'än szipesz an "aziz ázádeh 
Bendeh ves der mezik zull básed 
Zänkih der päji u gerdenes düim 
Ez zer-i muhur bend u ghull based. 

Medsiita ul fuszehä II . 4. 1. 
ä) 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) Ve der hies kúdek ernred nenigerlsztlm. 
Tajny Edinenija sz Bogom (Szent-Pétervár 1899.), 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, embermegvetö gon-
dolkozásmódjának szabad folyást enged. A fivéri viszonyból eredő 
bajokat így festi szörnyű pessimista színekkel: «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 ő hasít ketté téged. Nem jóban, rosszban hü testvér 
az, a ki csak hasáért ragaszkodik hozzád. Nem okos dolog fitestvért 
fogadni. Bajra önmagadat gyötörnöd. Szívgyötrelem és benső kín 
az. Az anyától a fitestvérliez 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 dsűl ez biráderán biguszil 
Kill biráder kuned ber äzer dil 
Kih buved gharnz ber pider kli'áned 
Mih buved ber tű kh'odaegi ráned 
Csű pider zlndeli bátű demszáz oszt 
Csűn pider murd bátű embáz eszt 
Ger tű nimeli kuni berű szimet 
Ver neli der dem kuned bedű nlmet 
Neb biráder buved benerm u durűst 
Kih beráji sikem buved hempűst 
fAkl nebuved biráderl kerden 
Ez pej rends-i dil dsiger khűrden 
Kends-i dil bäsed u ranál dsiger 
Be biráder deviden ez máder. 

Hadikat (Bombay 1859.), 420. 1. 
497 
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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 
rulia 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 Szenti ji 
a nővér férjénél, ki szabadon ki-bejár házadba és csak pénzért tel-
jesíti férji kötelességeit (gáden ángeh kuned kih jábed zer). Fia 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 turá kk'áher ävered máder 
Seved ez vej szijáli rft-ji pider 
Tű zi mirász äver űrá dih 
Faklili äver szebuk űrá meszitili 
Ver tű nári kli'od äred u bi sek 
Bineviszed bi khuzur-i tű esek 
Ne kuned kh'od zi merd u zen perliiz 
Hem zi dih szálegi kerd der szer 
Soher u mái u esiz u zer u guher 
Zän bevesz i kliíreh lucbet arájed 
Kir u kálá irá hemi bájed 
Dsámeli ber ten berni dered beszitíz 
Ver kuni der dsebiz i ű tákkir 
Hemeh teűfir-i tű seved takszir 
Nám u neng bebád der dihed ű 
Ber szeret zűd kbák ber nihed ű 
Merd bígáneb gerded ez kliáneb 
Kháneli-et pur seved ez bigáneb. 

Hadílcat ul hokikat (Bombay 1859.), 421. 1. 
**) Khák ber ferk i kh'áber u dámád 

Kih negerded keszi 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 tetszlietik Szenáji 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»-
és 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 
Szenájiwal, mint a maró gúnyú Szüzeni Szamarkandí. Pedig eleinte 
nagy volt köztük az ellenségeskedés. 

így Szenáji egy terjedelmes költeményt írt Szüzeni és a 

*) Her kirá dukhter eszt khászeh felád 
Biliter ez gúr nebuvod űrá dámád. 

U. o. 421. 1. 
**) Ankili 'amrni tú änkih khál-i tű end 

Hemeh der khűn-i dsáh u mál-i tű end 
Hemeh lerzende der 'inád u cazáb 
Bezer u szim szufleh csűn sziináb 
Askárá, csű gurbeli ber szer-i kh'án 
Rizeh berter zi rnűs der pinhán 
'Amm kill bodgú-ji u pur sziteni básed 
rAnim nebásed kill derd u gham básed 
Der mili-i kli'isten pider kerdeli 
Begeh perveris beder kerdeh 
Der kun u mekun mili-i kháneh 
Der blár u bidih csű blgáneh 
Hemcsü kir-i dseván bevakt-i bigir 
Báz vakt i bíár khájeh-i pír. 

Hadikat ul kakikat (Bombay 1.859.), 423. 1. 
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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 dsuláli 
szó egyszersmind butát, tudat lant is jelent).*) 

Az én szívem olyan egyszínű (azaz megegyező) a nyelvemmel, 
mint a túlvilág. Ok 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 kovácsműhelyben fel-
gyülemlett vaspor-üledék). 

Néha úgy kifosztanak engem, mint költeményük 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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sugara iból n e m vesznek részt a be függönyzö t t ab lakunk» stb.*) Vége 
felé a meg lehe tő s hosszú versnek, S z ű z e n i nevének j e l en té sé re , 
me ly pe rzsáu l a. m . tücs ináló- t t ivel dolgozó szabó, így szól Szenáji : 
«Ne légy szabójuk , oh Szenáji, mer t ők egytől-egyig szá razabbak a 
te c z é r n á d r a a t ű fokáná l (derzi szifet m e b á s b e r ísán k u d s á h e m e h , 
ber r i s teh- i t ű k h u s k t e r ez meghzi s z ű z e n e n d ) » . 

Ez a vers, úgy látszik, vérig sé r t e t t e Szűzenit, ki egy m ó d 
né lkü l f a j t a l an verssel felelt , me ly így k e z d ő d i k : «Ezek az úrf iak , 
kik ebben a vá rosban l a k n a k . A nők e lő t t l ehe tnek férf iak, de 
n e k e m ők csak asszonyok.» A mi e z u t á n j ö n , az n e m le fo rd í t an i 

*) ín ablehán kih bl szebeb dusmen-i menend. 
Besz búl-fuzűl u jáfeh derái u zenekh zenend 
Ender meszáf-i merdi der sart i ser' u din 
Csűn khunsza u mukhennesz neli merd u neh zenend 
Mánend-i naks reszmi bi aszl u ma'ní end 
Gercsih be nezd-i Tunell csű khati mubejjinend. 
Csűn gűr-i káfirán zi derűn pur 'ukűbetend 
Gercsih birűn bereng u nigár muzcjjenend 
Der k'ar-i dűzekhend neh dsinni neh insziend 
Dor csáh-i vahsetend neh Juszűf neh Bizsenend 
Hem nákesz end gercsili hemi bá keszán revend 
Hem dsűlehend gercsili hemi ber felek tenend. 
Jekreng bá zebán dil-i men hemcsű ákhiret 
Vinán beteb u dsámeh csű dunja mulevvonend. 
Dendáneh-i kilid der-i da'vá end lik 
Hemcsű zubán-i kufl ma'ni elkenend 
Z'án bl szerend hemcsű giribán kih ez teme' 
Peiveszteh páji bfisz khesziszán csű dámenend. 
Dav'a-i dih kunend velikin csű binigeri 
Hádűriján-i kű'l u gedáján-i kliermen-end. 
Dihkán-i 'aki u dsán menem imrúz dígerán 
Csendán híend khosehcsin khermen-i menend. 
Ferzend-i s'ir-i men hemeh u kheszim i s'ir-i men 
Gúji neh merdumend hemeh rim-i ähenend 
Gáhem csű revi mándeh-i kh'od bigháretend 
Gáhem csű vezen-i bihűdeh-i kh'od bisikenend 
Ez ráh-i khesm dusmen-i tebc u khátirend 
Vez derd-i csesm dusmen-i khűrsid rousenend 
Besz rousen eszt rűz vélik ez su'á'i an 
Blrűziend zánkih beszteh reűzenend. 

Kulliját i Szenáji (Teherán), 34. I. 
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való, a paederasta szenvedélyével kérkedő költő annyira illetlenül 
csúfolódik. 

A vers végén maga megjegyzi Szűzení, hogy ez a válasz 
arra, a mit Szenáji versben mondot t : «Ezek a bolondok, kik ok 
nélkül ellenségeim.»1) 

Mint pornograph és vallásos költő, az ismertebbek közé tar-
tozik Szűzení hazája irodalmában Daűletsah, Lutfi és az újabbak 
közül Riza Kuli Khán irodalomtörténeti müveiben a Rijázul 'ariftn 
és Medsma'ul fuszehában közölnek tőle mutatványokat. Szűzení 
(meghalt 1173—4) családi nevén Semsz-ed-Dtn Mohammed egy 
Szamarkand környékéhez tartozó helységben, Naszaf-ba.il született. 
A Browne által angolra lefordított Tarikh Guzideh részben A bű 
Bakrnak nevezi a szerző Szűzenlt és Kalás egy Szamarkand vidéki 
faluból eredtnek mondja a költő atyát.2) 

Bizonyságul egy verset is közöl, melyben Szűzení magát, 
mint a kalási khodsa fiacskáját mutatja be (ej. Szűzeni ej. piszer 
khodseh-i Kalás). Mesterségére Ethé szerint tűcsináló lett volna s 
innen vette Szűzeni költői nevét.3) 

Riza Kuli Khán másképen magyarázza költőnk nevét. Szű-
zeni, úgymond, fiatal korában beleszeretett egy szabóinasba és 
kedveért a szabómesterségre adta magát. Mikor aztán költő lett, a 
régi mesterségére emlékeztető Szűzení nevet választotta.4) 

Ezt a nézetet látszik Szenáji gúnyverse is támogatni, hol a 
Hadikat írója a czérnáról beszél és a szabómesterséggel példálód-

•) ín khodsa zadegän kih der in sehr berzenend 
Merdend mer zenánrá liken merá zenend 

Heszt in dseváb i änkih Szenáji benazm goft 
ín ablehán kill bi szebeb dusmen-i menend. 

Meilsma' ul fuszehá I. 251. 1. 
ä) Browne : Biographies contained in Ch. V. of the Tdrikhi Ghizida, 

Journal Asiatic (1900.), 754. 1. 
3) Er war aus niederem Stande ein achter Sohn des Volkes, seines 

Zeichens ursprünglich ein Nadler (daher sein Dichtername von Suzan 
«Nadel»). Neupersische Litteratur, Grundr. d. Iran. Phil. (Strassburg 1896.), 
II. 266. 1. 

*) Gűjend der dseväni 'dsik-i piszer khejjáti snd ve believá-ji-ű 
kliejjáti piseh kerd pesz ez änkih teb'es besá'iri meil ämed sznzeni tekhal-
lüsz gftzld. Medsma' ul fuszehá I . 249. 1. 
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zik. 1Szüzem 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. 

Szúzenit ezért értékén felül becsülik Ethé és Pizzi, kik nem 
véve tekintetbe a költő pornographikus minden legelemibb tisztes-
séget lábbal tajiosó írmodorát, mely a természetellenes bujálkodás 
kiszínezett leírásaiban tetszeleg, erős jellemnek, a nép igazi fiának 
tartják őt. 

Különösen Pizzi, a Sah Návieh olasz fordítója a perzsa köl-
tészetről irt munkájában sajnálatát fejezi ki, hogy oly kevés köl-
teménye maradt meg Szúzenínek1) s így nem lehet belőlök kellően 
megismernünk ezt a daczos, büszke természetű írót.2) 

Valószínűleg egyikök sem vett magának fáradtságot, hogy 
elolvassa, hacsak az Ates-Kedeh vagy a Medsma'ul fuszehában 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.8) 

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, Szenáji volt az, ki Szüzerút a 
mystikus világnézletbe bevezette és vele együtt elzarándokolt 
Mekkába.4) 

J) Ez azonban nem áll, mert Szűzení divánja több perzsa kézirat-
gyűjteményben feltalálható. V. ö. Ethé: Neupersische Litt. 2U6. 1. 

2) Dolle sue poesie abbiam poclii resti che Giami soltanto ci ha 
conservati, ed é gran danno per noi clie non possiamo, con si misera 
scorta conoscer meglio questa fiera natura. Storia delta poesia persiana 
(Turin 1894.1, I. 94. 1. 

3) V. o. a szerző: Tanulmányok az ujabhkori persa irodalom történe-
téből (Budapest 1892.), 42. 1. 

*) Erst in späteren Jahren wandte er sich dem Ernste des Lebens 
zu, ging nach Balch und Hess sich von dem grossen mystischen Dichter 
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Rövid idő alatt úgy eltanulta a szuíi-költők írmodorát, hogy 
mintaszerű remek vallásos ódákat és himnusz-szerű bűnbánó ver-
seket írt. Hamdullah, a Tdrikh i Guzideh szerzője, ki szintén elis-
meri, hogy minden határon túl ment a fajtalanságban. Szüzeni 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) 

Szüzem egykori szabómester voltára czélozva, így magasz-
talja őt 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 Szel-
mánra 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) 

Samu, 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. Ethé: Neupersüche Litteratur (Strassburg 1896.), II . 266. 1. 

U But he also has some serious verses which are incomparable. 
They say that God Almighty forgave him for this verse: 

Csár csíz ävurdeh em já robb kih der gends-i tű niszt 
Nísztl u hádset u dsurm n gunáli avurdeli em. 

Browne: Biographies of Poets, Journal Asiatic (London 1900.), 755. 1. 
2) Guft ber dukhteli inerá s irí 

Khodsa khejjáti ez szer-i ferlieng 
Ma'nl-ű csűn ríszmán barik 
Káfijet hemcsű csesm-i szűzen teng. 

3) Két leggyakrabban idézett versét átírásban kiadta Pizzi: Chresto-
mathie persane (Turin 1889.), 71—72. 1. 

4) Reszűl guft pesimání ez guneh teűbeli eszt 
Ber ín hedisz eger táibi eszt men ánem 
Bezuhd-i Szelmán ender reszán merá meliká 
Csű jáftem zi pider kiz nizsád-i Szelmánem. 

BijAtt ul 'arifin 210. 1. 
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A legfőbb lényhez való rajongó vonzódását a vadászháló és a 
csalétek képében rajzol ja :«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. 

0 az Isten, mondom egyre és az ajtó kopogtató karikáját 
mozgatom. Ha nem lett volna ezzel a szenvedélvlyel együtt az 0 
útmutatása. Mint Hamánt, a pokol felé vitt volna engem a szen-
vedélyem. »*) 

A moszlim hit igazságára mondom, így szól egy másik versé-
ben Szüzem, oh muszulmánok. Hogyha magamat tekintem, minden 
moszlim szégyene vagyok.2) 

Igen jó barátja lehetett Szenájmak Adstb, egy kevéssé ismert 
perzsa író. Adsib saját nevén, Semsz-ed-Dln Riza Kuli Khan szerint 
a jelesebb költői közé tartozott korának (ez 'edsáibi rűzgár bűdeh). 
Költeménykötete, úgy látszik, elveszett. Enverinék divánjában 
található egyik kaszidét is Adsibnek 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 

*) Heváet dám u men dáneli csin u havíjeh dám 
Eger bedáneli bimánem bedám der mánem. 
Hevá neináned tá szá'et i behazret-i hű 
Hű alláhi bizenem u balkeh bidsunbánem. 
Eger nebűdl bá In hevá hidájet-i hű 
Beszú-ji hávíjoh burdi hevá csű Hámánem. 

U. ott. 
2) Rijáz ul ' a r i f t n (Teherán 1305,), 210. 1. 
3) Táli' ez tál'iet 'adsáibter 

Kosz nedld ín 'adsáib diger 
Geb becserkliet bered csű keszed-i du'á 
Geb bekhák äredet csű 'azm i kadar. 

Kullijdt-i Szenáji 53—54. 1. 
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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 Alinak a tudása. Oly tiszta vagy te az igaz-
ságtalan zsarnokságtól, mint cOmar 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 hullj 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 szól. 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 előtiök 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 gyöngyből 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. 

*) Dári ez űlmhá csű fakl kheber 
NiTnetet ni u bimmetet bi hedd 
Daűletet ni u liikmetet bi mer 
Hikmetet-rá oz fikret eszt mizáds 
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Egy b izonyos Alt bin Heiszám nevű h é r a t i köl tő , kiről nevé-
nél , m e g hogy bi ró vol t , egyebet n e m t u d u n k , egy nagy p a t h o s s a l 
í r t ve r sben dicsér i k i Szená j i t , ki hason ló p é n z z e l fizet neki vissza. 
«Szená j i a bölcseség f ényének a ragyogása (czélzás a Szenáj i név 
a r a b je len tésére) . Szépsége a világ becsét és te l jességét a lkot ja . 

Khátiret-rá ez dánis eszt guher 
Dűri ez dsehl hemcsű rilm i rAli 
Pákí ez dsevr liomcsű adl-i Oilier 
S'iri-tű szihr eszt lik turá 
Heszt bakht-i bed-i tú vakt i szelier. 
Máléd endiseh-i tű zir kedem 
Guher-i tebci tű csű Iszkender 
Zi äb-i engűr nár i teb' mekus 
Zi ätes-i bádeli abiűji meber 
Szű-ji bálái girál bemcsű serár 
Gird-i pesztí megerd hemcsű meter 
Dsámeh her dsájl csűn fená mebáz 
Perdeh her dsáji csűn kezá bimeder 
Hemcsű nekbá ez in v'än merűbái 
Hemcsű nergisz der in v'än meniger 
Zi enderűn keds mebás csűn zendsír 
Tá nemánl birűn csun halkeh-i dor 
Her benánrá mebás hemcsű kelem 
Her mijánrá mebás hemcsű kemer 
Gird-i hurrán derái hemcsű szokhái 
Szű-ji merdán girái hemcsű huner 
Nezd-i isán mebás csűn kászeh 
Pis-i isán megerd csűn szágher 
Ten-i kh'is ez szur-i kibán derduzd 
Dsán-i kh'is ez mej-i mihán perver 
Gercsih fiszk eszt her dű zi aszl velí 
Hem bedsáji kh'od äkhir evliter 
ínek ercsih beteb jekszánend 
Der tefávut bejek makán niger 
Gest bá bád szakht kliájeh khiz 
Mándeli bi bád szuszt alet-i ghor 
Tebr dári nihádeh i gordűn 
Nezrn dári netidseh-i Keűgzer 
Kliátiri durr jeszár csűn derjá 
Fikretí tiz májeh csűn äzer 
Csih sud ár heszt záhiret hirján 
Bátinet dáred ez huner ziver 
Ez birűn gercsih 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 
alkliymiája. 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 ö neki végtelen és 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 erőt 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 lieszt ferses ez güher 
Kemer gűherrin kudsá jábi 
Csűn dű szer niszti csű dű pejkor 
Z'án zijádet peziri u nukszán 
'Kih tű jek rű jeh- i beszán-i kamer. 
Bi zer u szimi ej biräder ez änk 
Sokh csesmijet niszt csűn !abher. 

Kulliját i Szenáji 53 54. 1. 
*) Szénái szénái khi redrá szenászt 

Dsemáles ds ihánrá kemál u behászt 
Eger sakhszes ez khák dárcd mizáds 
Pesz ákhlák-i ű nű r kulli csirá=zt 
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Szená j i sem m a r a d t a d icséret te l adós . «Most igazán fényes 
és sugárzó Szená j i . Hogy r a j t a van a tö rvény s z u l t á n j á n a k (Ali 
biró volt) a d icsére te . E z é r t a m a g a s z t a l á s é r t a szent lé lek tő l köszö-
n e t és há l a j á r j a . 

H a kedé lyé t j e l en tős í r á s o d b a n az ész v i lágának hivod, helye-
sen van az m o n d v a . Mer t az ész v i l ágáná l egyéb n e m lehe t az, a 
m i n i lyen férf iú (t. i. Ali bin Ileiszám) a k i rá ly . Ali Ibn Helszánt 
ez a h é t be tü . H á r o m lelki t u l a j d o n s á g u n k ez és négy e l e m ü n k . 
H á r o m be tűbő l áll a neve (Ali), h á r o m sze l lemmel felérő a z : az 
ész, beszéd, az érzés és a növekedéséve l . 

Csunű ez buzurgáu buzurgi kih did 
Csunű ez cazizán fazizi kudsászt 
Eger khátires rá bevakt-i szukhun 
Kesz calem i cakl kh'áned szezászt 
ŰEdseb zánkili bá ú kuned sä űri 
Nedáued kill inráji meliz-i khetászt 
Kudsá nűr básed csili dsáji zulám 
Kudsá ináh básed csili dsáji-Szuhászt 
Hemeli lefz-i ű kuvvet i dsáneszt u besz 
Hemeh sŰr-i ü fazlrá kimíászt 
Z'enváres imrűz sehr-i Hérát 
Csű burds-i kamer pur sufáru zijászt 
Z'ezhár i f'azles hemi khitteh rá 
Eger ma'kad-i szidk kli'ánem revászt 
Beszűret bididem kih űrá zi hakk 
Mededhá bighájet u muntehászt 
Mukaddar csenin bűd kánder vedsűd 
Z' redád rcf-Ű nihájet khetászt 
Turá ez ized ez behr-i ilhám u szidk 
Der ekvál u efál jekszer catászt 
Elá já buzurgi kih elivál i tű 
Hemeh ber sze'ádet kulli guvászt 
Eger csend takszir-i men záhir eszt 
Dilem beszteli i mihr u vefászt 
Csű dsán u dil ez májeh-i ittiszál 
Meded jáft reszm-i tekellűf rijászt 
Szená-ji tű gűjem behr-i endsumen. 
Nikűtor ez her csiz madli u szenászt 
Hemi tá keszáfet buved khákrá 
Hemi tá letáfet neszlb i hevászt 
Baká bádet ender nraim mukim 
Baká-ji tű Űzz u serefrá bakászt. 

Kulliját i Szenáji 20. 1. 
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Nem olyan erős, hatalmas szónok vagy-e te, mint Mózes ? 
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 aiif betümódra. Olyan görbe lesz annak egész éven át a háta, 
mint a lám-betűnek. Te tudományodra nézve felette állsz minden 
tudósnak. Mert ez a te kitűnőséged a véghetetlen tudásában vau. 
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-kudusz 
Hemeh tehnijet merliebá merhebászt 
Eger khátires-rá bekhat-i khetir 
Herní calem-i cakl kh'áni szezászt 
Kih dsuz cálem-i 'aki nebuved béli 
Kih ber-vej csenin khodseh-i pádisászt 
'Ali Ibn Heiszam kill in heft lierf 
Szeh rűli u csehár usztukuszát-i mászt 
Szeh lierf eszt námes kih der mertebet 
Szeh ruh eszt an nutk liissz u nemászt 
Neh-i ej Vá'iz szulb hemcsűn kelím 
Kill vaz i tü kűrán-i dínrá 'aszászt. 
Bevá'zet eger mubted'i negerded 
Hemán vacz bor dsán-i ű ázsdehászt 
Kesz kű elif niszt bá ál-i tű 
Hemeh száleh csűn lám pustes dűtászt 
Tű fevk i hemeh 'ál imán i be'ilm. 
Kill in fevk der 'ilm i bimuntehászt 
Der ikliin i idrák ilijá-ji ű 
Khiredrá u dsánrá rij ászét 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 Szenáji: «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 Kej trónját akarod, ne ellenkezz Tads Iszfaháníval.» Kissé 
unalmas magasztalások után így jellemzi Tadsed-Din költői mü-
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 müvei. 
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 ós pompás mondásokat. Egy világ tárult ott 
elémbe feldíszítve s abban egymással harczba keveredve az arab 

*) Ej Szénái bigüzer ez dsän der penáh-i ten mebás. 
Csűn firisteh jár dári dsuft-i áhrimen mebás. 
Hemcsű sánoh beszteh-i her táreh műi mesev 
Hemcsű äineh derűn tári birűn rousen mebás 
Her zemán ez kii u kál i her kesz ez dsá mesev 
Ger zemáneh hemcsű szindán sud tű csűn erzen mebás 
Hemcsű tuti her zemáni szed reh dibá mepűs 
Pis her nákesz hemcsű kumri tevk der gerden mebás. 

Kulliját-i Szenáji 136. 1. 
539 4* 



K É G I I S Á N D O R . 

és a perzsa sereg. Az egyik oldalon RűdegA) és Uns zűri") oszto-
gatta a döféseket és kardcsapásokat. A másik részen Bű Temmám®) 
és Buhturi4) küzdöttek. 

Akhtal6) és Asa6) voltak azon az oldalon a csapatvezetők. 
Ezen az oldalon meg Sákir7) és Dsulláb8) lettek a'vezérek. Buhturi 
követői Hallattá1 Kirvánig, Rűdegi hivei Tigristől Kasgarig laknak. 
Paripáik a Vdfir, a Kamii, a Szart és a Munszarih versmértékek. 

Fegyverzetűk a Vdfir, Kamii, Szahih és Muteber. 
Az értelem a szó pánczéljába öltözve lépett a küzdőtérre. Mint 

SWwrraws-csillagnak, sisak van a fejőkön 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 elmém: Én nem 
tudom, de tudja azt a Kliodsa, hogy kié lesz a győzelem. Az, a ki 

*) Hekím Ferid ed-Dln Mohammed (meghalt 954.) az első nagy per-
zsa költő. 

2) 'Unszuri Abullcaszim bin Ahmed (meghalt 1049—50.). V. ö. EM: 
Neu persische Litteratur (Strassburg 1896.), II . 224. 1. 

3) Ahá Temmám (szül. 807, megh. 84(1.). V. ö. Brockelmann: Ge-
schichte der arabischen Litteratur (Weimar 1S97.), I. 84. 1. 

i) AI-Buhturi (szül. 820, meghalt 897.), Brockelmann: Gesch. d. arab 
Litt. I. 50. 1. 

5) AI-Akhtal (meghalt 710.). V. ö. Brockelmann: Gesch. d. arab. 
Litt. I . 49. 1. 

6) AI-'Asa. V. ö. Brockelmann: Gesch. d. arab. Litt. I. 37. 1. 
') Sákir valószínűleg azonos az Aszadi Lughát-i Fursz-kban több-

ször idézett Sákir bukhárí v&l. Egyik Aszadi által bizonyítékul felhozott 
versében panaszkodik, hogy nálánál többre becsülnek mint költőt egy 
takácsot: 

Nefrin kunem zi derd-i ferál zemáneli-rá 
Kű dád kibr u mertebet kúfsáneh-rá 
Änrä kih bá makoí u kelábeh äjed sumár 
Berbet kudsá sinászed cseng u csegháneh-rá. 

Asadi's Neupersisches Wörterbuch ed. P. Horn (Berlin 1897.), 22. 1. 
8) Dsulláb bukharí idézi Aszadi szótárában, idejét Horn nem volt 

képes megállapítani. U. o. 13, 17. és 31. 1. 
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m i n d a ké t se reg vezetésére képes . Ki is l e n n e e n n é l je lesebb had -
vezér.»*) 

Az orvosoknak , úgy látszik, nagy b a r á t j a vol t Szenáji; egy 
ghazna i orvost, Kliodsa Alt bin Mohainmedet, egy t e r j ede lmes köl-
t e m é n y b e n így m a g a s z t a l : «Oh te, a k inek k i j á ró köszöne t a szabad 
emberek n y a k á r a nehezedik . A b izonyosság a te ú t i t á r sad és az 
is teni kegy a te bará tod . 

Oh, te t udós Kliodsa Ali Ibn Mohammed! 
V a n a n n a k száz i smer te tő je le is, hogy te vagy Jézus 

helyet tese . 
A m e n n y i b e n neked fenséges k i tűnőséged és bőkezűséged van 

a v i lágon . Anny iban van n y u g a l m a a k i lencz közpon tnak és moz-

*) S'ir-i ű binl dsiháni äjed ender csesm-i tű 
Hemcsenln bűdeli eszt andsámi kih bud giti numái. 
Ma'ni u elfáz-i ű hemcsűn kebáb eazt u seráb 
ín jeki kuvvet fezáí v'än jeki enduh zedái 
Khos nebásed bá tekellűf s'ir-i naklios csűn duváds 
S'ir-i ú besz csábukeszt u bítekellűf csűn kábái 
S'ir-háji má neh s'ireszt ez csunán kän sá'ireszt 
Sá'iri diger buved nezdik-i má an száliireszt 
Di der än tesznif i kho'dsa szá'eti kordém nezer 
Lefzhá didem faszili u nuktehá didem ghurer 
'Alemi ämed becsesm-i men muzejjeii vender ű 
Lesker-i tázi u d i h k á n dir dsodol bájekdiger 
Der jekirú Rűdegi u 'Unszuri bá t'an u zarb 
Der diger szű Bű Temmám u Buhturl der kerr u ferr 
Aklital u 'Asa dorándsáneb sude száhib i nefir 
Sákir u Dsuláb ez indsáneb sudeli sáliib i nefer 
Ez kefái Buhturí ez Hallali der tá Kirván 
Ber vefá-ji Rűdegi ez Dedsleli tá Kásgár 
Merkebánsán Váfir u Kámil Szeri' u Munszorih 
Szákhteháji-sán Váfir u Kámil Szaliih u mu'teber. 
Ma'ni ender dsevsen i lefz ämedeh pis meszáf 
Kli'od ber szer liemcsű Kojván tigli der kef liemcsű khűr 
Ez nihib-i seűket-i ísán zi cserkli i abgűn 
Zolireh u Marikli mándeh gám khusk u dideli ter 
Her zemán gufti khired zin dű szipáh bi kerán 
Mer kirá básed zefer já khod kih dáred zin kheber 
Mer kliired-rá khátir-i men der zemán dádi dseváb 
Men nedánem kliodsa dáned mer kirá based zefer. 

Kulliját 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 nehezókköve. A te tudo-
mányodnak és magas állásodnak tisztelői és szolgái az egek (aba 
szó szerint atyák, itt az ábá-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. Úgy, hogy 
nem találsz egyetlen egy fejcsüggesztőt, levert, szomorú és köny-
nyelmü 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 Ferkhárba*) elviszi a szél a te gyógyszered porának egy 
szemerjét. Annak erejétől lelket kapva, feltámad a ferkhari bál-
ványkép. Egy nap alatt munkaképes lett a te orvosságodtól a beteg, 
de mnnka 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 ós kezed gyöngyöt és drágaságot adó! Úgy ékes-
kedsz te mindig a nemeslelküség és jótékonysággal, mint a fának 

*) Sehríszt kill khúbrúján biszjár dáred. Nám-i butkedeh íszt. 
Burhán-i Dsánri (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 ehrár besukr-i tű giránbár 
Taliklk turá hemreh u teűfik turá jár 
Ej kliodseh ferzáneh 'Ali Ibn Moliammed 
Vej naib-i Tsza bedű szed gűneli nuruűdár 
Csunánkeh turá dsűd u ina'áli eszt bedunjá 
Null nukteli szukún dáred u null dáireh reftár 
Zelm-i tű u szeng-i tű beniikdár i bakikat 
Ber sukhenet liemeh faideh-i rúh bemí'jár 
Ber dsáli-i tű u 'ilm-i turá ez her ma'ni 
Abá-i u szutukszát gliulánieud u peresztár 
Nekherid keszi dsán beliáji bezer u színi 
Tá lieämedes eszrár i 'ulűm i tű pedídár 
Berg-i edsel ez sakh-i emol pák flrűrikht 
Tá sákli-i 'ulűmet 'emel ávurd csenin bár 
Sud teb'-i dsilián m'utadil ez tű kill nejábi 
Der sehr jek zát girándsán u szebukszár 
Ez ghájet-i ázádegi u ferr-i buzurgijet 
Gestend ghulámán szitáneli i deret elirár 
Guftár fezűneszt zi her csiz ve likin 
Dsűd-i tű u madli-i tű fezűn eszt zi guftár 
'Akli kih zi dárúet meded jáft beseriján 
Der perdeh-i takdir bikliá' ned liemeli eszrár 
Sakhszikih ter ez serbet-i tű sud dsiger-i ű 
Leb-i kliusk nemáned behemeli 'umr csű szűfár 
Ez 'akl-i tű ej nákid szerráf-i tebijet 
Sud 'unszur-i terkíb liemeli khalk csű tejjár 
Ankesz kih jekí muszhil u dárű-ji tű khurdeh eszt 
Mánend-i íiristeli neseved hergiz bimár 
Her csesm kih ez khák-i deret szurmeli-i ű bűd. 
Zi ävurden-i her ab kih áred neseved tár. 
Anhá kih jeki habbeli zi liabb i tű bikliurdend 
Der dám-i edsel liics negerdend giriftár 
Hizk-i tű csunán eszt kill hi nebz u delili 
Mi báz numáji 'erz i rűh behendsár 
Ger bád be-Ferkliár bered simeh-i dárűet 
Ez kuvvet-i ú rűli pezired but-i Ferkhár 
Ber kár zi dárű-ji-tű sud sekhsz bejek rűz 
Mándeli nielek-ul maűt zi dárű-ji tű bikár 
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Miután jól kidicsérte orvos barátját, önmagának zeng dics-
éneket Szenáji: «Olyan vagyok én, bogy 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 ós visszamarad nekem az 'ár, a szógyen 
(szójáték az es'ár és 'ár 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 . É n 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 hi 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 'ulűm-i tű sifá bakhs u szekliáverz 
Vej deszt u zubán-i tű durer bakhs u gulierbár 
Ez mál-i tű dsuz halkeli-i tű kiszt tehideszt 
Vez deszt-i tű dsuz kiszeh-i tű kiszt zijánkár 
Arászteh-i ez seref u dsud hemiseh 
Csűn sákli zi tejjár csu eflák (ez szejjár 
P'il-i tű csunán eszt kill diger zi ma'ászí 
Vádsib neseved ber tű jeki rűz isztighfár 
Csűn merdumek i dideh 'azizi ber má zank 
Der csesm-i tű szirn u zer i má heszt csenin klrár. 

Kuüiját-i Szenáji (Teherán) 59. 1. 
*) Hesztim ber ánszán zi hekimi kill negűjed 

Ender inhemeh 'álem zi men imrűz bih es cár 
Lik ámedeh em szír zi efál-i zemáneli 
Hercsend lienűz ez gherez i kh'ism náhár 
Anszűd berni binem ez es 'ár kill her seb 
Esrá bibered hűs bimáned ber men 'ár 
Kh'árim ez áneszt kih zin selirem ezirá 
Der bahr u szedef kh'ár buved lűlű sehvár 
Hudhűd kulehi dáred u táűsz kábái 
Men bnlbul u kh'áhán jeki durra' n desztár. 

Kulliját i Szenáji 59. 1. 
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A te kegyelmedből van, bogy 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, Enveri. 

így egy versében, melyet Zeki 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 tőle 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 ö. 
Én 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 Zeídneí nem vagyok én a leköte-
lezettje. 

Egy maroknyi hitvány ember szavára, olyan sötétté tette 
számomra a fényes napot, mint a sötét éjszaka. Elűzött Balkhból 

*) Ej deret zi bi bergán csftn sákli der äzer 
Vej dilet zi bakhsiden csun bägh der Azúr 
Ez mekreruet-i túszt kih peiveszteh nihufteh eszt 
ín saklisz bedurr'áa v'in páji besalvár 
Pesz csún tenem arászteh i piralien i túszt, 
ín ferk inéra nlz biaráji bedesztár. 

Kulliját-i Szenáji 59. 1. 
**) Az eredotit szelídítve, mert igen kétértelmű. 
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úgy, hogy én s z o m o r ú s á g o m b a n könyfolyót o n t o t t a m a s z e m e m b ő l . 
N e m volt n e k e m egyéb v é t k e m . Mi mia t t ily b a j b a k e r ü l t e m . E g y 
n a p o n , a m i n t g o n d o l a t o k b a m e r ü l v e üldögélek. Jön egy k o r h e l y 
e m b e r Asz adtó l én h o z z á m . Az a részeges a n n a k az e m b e r n e k a 
szolgái közü l való volt . « I m á n Asz 'ad hiv téged, mi t ülsz i t t t é t -
l enü l m a g a d b a n . » Elől m e n t ő s én u t á n a m e n t e m egy g i rbe -görbe 
u t c z á n . L á t t a m Asz'ad, a m i n t ot t bor és zene mel le t t ü l t . E g y 
m é s z á r o s legényke ül t m e l l e t t e , ki olyan volt , m i n t egy szép bá l -
v á n y . M i n d a ket ten részegek vo l tak a l i l iom i l la tú bor tól . H ó és 
l i l iom sz ínű volt az a r czuk . B o r r a l k íná l tak m i n d a ke t t en . Ál-
' szégyenből m i n d a ke t t őnek i g e n t m o n d t a m . » * ) 

*) Kiszt ez dsumleh-i szigliár u kibár 
Ez hemeh gűher-i beni ädem 
Kih nedídeh ez ű szá'ijet u ghemz 
Já nekhűrdeh ez ű 'aná u elem 
Ger nedári tű in szukhun báver 
Báz gűjed turá Mohammed Dsem. 
Biszeránrá ez ghemz ű pűsid 
Száhibi u debiki u melhem 
Szűret-i ghemz sud szá'ijet-i ű 
Zed beber kháneh-i jeki mátem. 
Teu-i esráf ez ű rehín-i belá 
Dil-i szádát ez ű liazin u dizsem. 
Ankeszánrá kih madli guft khudá 
U hemi gűjed askárá zemm 
Bister zin csih kerd bászádát 
Simar já Hind zádeh-i já Mulhem 
Dil u bázű beb t ighes ár bűdi 
Ber sudeszti beh berterin szullem. 
Her keszirá be mudsib-i bári 
Mi nisáned begűseh-i mughemm. 
Men jeki Sá'ir u dakhíl u gliaríb 
Báli-i 'üzlet gűzídeh ez 'alem. 
Neli merá gbam khűr csih dsed ű pider 
Neh merá munisz csih khál ű csih 'am 
Neh ez ű vez Husszejn u Asz'ad u Zeid 
Gerden-i men bezir bár-i na'm. 
Kerd ber men bekaűli must-i rind. 
Rűz-i rukhsendeh csű seb müzlim. 
Rändern ez Balkh tá birándem men. 
Zin tehesszur zi dideh vádi fem. 
An guneli-rá dsuz in nedárem dsurm. 
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A mi ez után jön, az nem lefordítani való. Szenáji tanítójá-
hoz, Mukhtáríhoz méltóan remekel itt a paederastikus fajtalanság 
leírásában. 

Asz'ad. felszólítására egy ghazelt írt volna róla és a mészáros 
gyerekről. Szenáji*) ez a költeménye a nagy vallásos írónak azonban 
szerencsére elkallódott. 

Asz'ad haragját Szenáji ellen éppen ez a költemény okozta, 
ha jól értelmezzük a költemény ide vonatkozó helyét. Boszúból 
aztán Szenáji hozzá látott a «Sejkhecskc» jó nevének befeketítésé-
hez. Állításait kész esküvel is erősíteni. «Ha tőlem ezt kérdezik 
majd egy napon. Százezerszer mondok én bizonyságul esküt 
(bikburem szed bezár bár keszem).» 

A csúszó-mászó liizelgésnek igazi remeke Mohammed Teghhi 
Boghra Khdnt magasztaló verse Szenájinak. «Nem hoz elő száz 

Csűn csunán gest bend-i men mulikim 
Kill jeki rűz men niseszteh bndem. 
Mutefekkir begűseh-i müzlim. 
Rind-i ümed z' Asza'des ber men 
Bűd an rind merdrii ez khedem. 
Kih imám Asz'adet liomi kli'áned 
Csend bási mu'etel u mubliem. 
Reft ű pis u men sudem zi szipesz 
Der jeki kűcseh-i khem 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 dú meszt ez nebid szuszén bűi 
Puz u 'ariz csű szűszon u csű puzsem. 
Her dű kerdend 'erze ber men mej 
Guftem ez serm her dűrá kih n'em 

Kulliját-i Szenáji 77. 1. 
*) Guftem áhszánta ej imán kih niszt 

Csűn tű ender hemeh dijár-i 'adsem. 
Guft mefezáji ej Szénái hícs 
Kih tű hesztí benezd-i má meinem 
Ghazelí gűji liiszb-i mii kih buved 
In dil-i rís-i her dűrá merhem. 
Ghazeli hiszb i liálsán guftem. 
Szileti jáftem neh besz mu'ezzem 
Khisten-rá dsuz in nedárem dsurm. 

Kulliját 77. 1. 
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forgással az ég. Nem szül meg a négy elem fáradtságával a lelek. 
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 hajóját. Olyan derék, bátor ember ő, hogy ligy 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 be, bogy 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 bét ég ura. 

Hogy kedved szerint összekapcsolhassad, bomlott fel az 
elméket összekötő kapocs. Kossz 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 égkor 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 erös 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, liisz 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 belmkm i szed deűrán 
Dsán nezájed besz'aji csár erkán 
Der Zemin ez szekká u fa/.l u huner 
Csűn Mohammed Tegliin Boghra Khán 
Änkih tá sud szekhás pejdá gest 
Bakhl der dámen-i fená pinhán. 
Änkih ez bim-i kliendseres dusmen 
Hemcsű khendser sudeh eszt khusk zubán 
Änkih tá bád-i ámn-i ú bivezid 
Ghark i 'afveszt kestí 'asziján 
Änkih beresid u sir nezd-i kefes 
Dsűd bakhl eszt u pur dili bulitán 
Murdeli bázekhm-i páji-ü zufti 
Zindeli bá dsúd-i deszt-i ü áhszán 
Ez pej csesm-i zekhm nezd-i ú dsűd 
Kerdeli sekl-i nijázrá kurbán 
Ej zi tá'szir-i l iurmet i guheret 
Jáfteli ez zemáneh khalk ámán 
Felek-i dsűdrá kofet endsum. 
Námeh-i dsáh-rá dilet 'unván 
Zir ámr-i tű naks-i csár guher 
Zir kadr-i tű dsirm-i heft ejván 

Ez pej kin-i nelisz szakht bikuft 
Pá-ji kadr-i tű tárek-i Kejván 
Did csű kibr u himmetet biguzást 
Kibr u himmet pelong u sir zsiján 
Ber jek ángust-i himmetet teng eszt 
Kliátem-i null szipihr szer gerdán 
Bcmakáni reszid liimmei-i tű 
Kiz pesz án pedid niszt makán 
Semmet-i dsűdet ár ber ábr i 'akim 
Bivezed khízed ez guher tűfán 
Bád-i liazm-i tű ger ber ábr zened 
Ber nájed ez hová báran 
Äb i 'azm-i tű ger bekűh reszed 
Ber lievá bor reved csih när u duklián 
Her kih der ferr szájeh-i kef-i túszt 
ímeneszt ez nevá'ib-i hediszán 
Bev kill rousen betuszt dsirm i felek 
Bev kih khurrem betuszt teb-i dsilián 
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Mint az imént közölt költeményében Asz'adoi, 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 ő 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 gűher-i tű kuned 
Fakhr ber Sám-u Mekka Turkesztán 
Gercsih zin pis ber teváíf i türk 
Kerd Kuszteru zi pur dili desztán 
Ger bididíet bűszehá dádi 
Ber szitá neh-i tű Rusztem-i Desztán 
Ej zi dil szűd-i hirsz rá májeh 
Vej zi kef derd-i azrá dermán. 
'Aűreti ern bikerdeh ez sengi 
Tigb-i biszjár inerdrá efszán 
Ber hemeb mihterán figendeh rikáb 
Vez hemeb letekán kesideh 'inán 
Bá mihán bűdeh hemcsű máh karín 
Vez kihán hemcsű kibr kerdeh kerán 
Her kih zin táifeh merá didi 
Sudi ez lerzeh hemcsű bád vezán. 

Kidliját i Szenáji 87. 1. 
*) Äkhir in letek kitáb firűs 

Bireszánideh kár-i bendeh bedsán 
Ancsunán kűn firűs gáden bakhs 
Ancsunán szerd puzek gendeh stb. 

Kulliját-i Szenáji 87. 1. 
**) Gáh gűjed du'áet kunem men 

Uftem ez an hedisz der khefekán 
Zänkih her giz nekli 'ászt kesz ez kesz 
Bedu'á gáden ej muszulmánán 
Nekunem bi direm dsemá'es eger 
Nedihed 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 először 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 ju tna a tenger ós 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 ö. 

Azért rejtőzködnek el a Dsinnek szégyenökben, mert sem 
maguk, sem az emberek közt nem láttak még olyant, a minő te 
vagy. Az ő adakozó kegyelmének rabjai az emberek és a Dsinnek. 
Bőkezű hajlamának szolgái a tenger és a száraz föld. Kezében a 
jótékonyság, gondolatában a magasztos tudomány. Szívében 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 gyöngygye], mint az oczeán. 
Nem nevezlek én el téged fának, holdnak és 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 
hívhatnálak azért én téged holdnak? Száz drágakő sem világít meg 
egy házat ; micsoda helye van itt tehát az ókkőhasonlatnak, ha te 
tőled ered a világot besugárzó fényesség? 
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B í b o r s z í n ű vagy te, de a h o v á csak e l ju t sz , s á t r á n m ó d j á r a 
e lűzöd a v i l á g g o n d j a i t (a s á t r á n a ke le t i ek s z e r i n t n e v e t t e t ő gyógy-
szer) .»*) V é g ü l egy ö l t ö n y t k u n y o r á l sok jó k í v á n s á g g a l p á r t -
fogó já tó l . 

K e s e r v e s e n p a n a s z k o d i k egy ik i lyen m a g a s z t a l ó v e r s é b e n , 
hogy r o s s z u l m e g y a köl tők do lga , m e r t csak a z t kedve l ik e h b e n a 
v á r o s b a n , a k i o lyan t u d a t l a n , h o g j n e m tesz o l v a s á s k o r k ü l ö m b -
séget a hulbe a . m . görög s z é n a és a heleb a . m . f r i s s te j szók közö t t . 

A r o s s z é l e t ü e k n e k finom t u r b á n k e n d ő d ísz í t i a f e j ő k e t és 
tűz i (egy v á r o s neve) szöve tű r u h a f ed i t a g j a i k a t . M é g fe lö l tő re való 
s e m j u t a k ö l t ő k n e k . N e m s z é g y e n k e z i k az é n o r o s z l á n t e r m é s z e -
t e m , m i n t a t ö b b i éhesek k u t y a , m a c s k a m ó d r a az a j t ó n á l és a 
t e r í t e t t a s z t a l kö rü l .** ) 

*) Gűjem úrá kih merá búz kher ez gham güjed 
Szirn dári bikherem ver neh birev ris meri. 
Gűjem űrá kih behá-ji tű nedárem gűjed. 
Gungi u leng csira s'ir negűji neberí 
Biber kho'dsa Ibrahim 'Ali Ibrahim 
Ta turá szilleh dihed tá tú zi kh'odsa-i em bikheri 
Änkili ger ül meszeles milk seved bahr u felek 
Felek u bahr bejek ten dihed ez bi khet eri 
Änkili cserkh nezádeh eszt u neh ín csár guher 
Jek piszer csún ű der dahr-i szekhi u hunerí 
Dsinniján zanhemeh ez serm nihánend kih his 
Neh zi kh'od csűn tű bididend neh ender beserí 
Bendeh-i lutf u 'atá-ji ű inszi u dsinní 
Csáker-i tebr u szekhá-ji u bahri u berri 
Der kef u fikret-i ű bakhsis u 'ilm 'uluvl 
Der dil u szíret-i ú kuvvet u 'adl 'Umerí 
Csűn szekhá verzí csűn kán-i zemán pur diremi 
Csún szukhun gűi csűn bahr-i dsihán pur dureri 
Sedsreh u mäh u guher niz nekh'ánemet ez änk 
Ez kof u csihrch u zib ez liemeh zibendeh teri 
Szál tá szál dihed bár bejek bár direkht 
Tű beher medslisz her rűz direkliti beberí. 
Kamer ez semsz seved nukszán u zi rűji tű csűn 
Semsz nukszán seved ez behr-i csigűjem kameri stb. 

Kullijál 113—4. 1. 
**) Zänkili änraszt der in sehr kebűli kih zi dsalil 

Hulbeh-rá báz nedáned geh kh'ánden zi heleb 
Fáds i ránrá kaszabi ber 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). 

Háladatosságból 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 ós 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 
Sír i teb'em nokuned hemcsű diger gurusznegán 
Ber der-i kliánoh u ber kli'án csű szeg u gurbeh segheb. 

Kulliját 15. 1. 
*) Madh bíszillet-i an rád nemlájed csuszt 

S'ir bí dsámeh-i an merd nemigíred heng 
Dsámeli baklis merá khás i khod ez szerv keddi 
Tá zi ferr-i tű seved kár-i men imszál csű cseng 
Severn ez sukr szenáhát csű kumr i der dem. 
Csű buvem men zi libász-i tű csű tut i bá reng 

Kuüiját-i Szenáji 09. 1. 
**) Ger nejájem be medslisz-i tű heml 

Ez szer-i 'adsz dán neh ez szer-i neng 
Kli'od betű csűn reszed rehi kih túl 
Ez szená u bulendi u eűreng 
Rú-ji tű áftáb u csesmem derd 
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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 ret tuseh-i men bűdeli eszt u fakr piseh-i men). 

Nem vagyok én szegény, bár önmagamat ölöm. Bolond sem 
vagyok, bár elment az eszem. Ha a nyomorúság balállal sujt is 
(az eredeti szójátékait illetőleg összhaugzásait nem lehet vissza-
adni). Akkor sem adom oda szolgaságért a szabadságot.»*) 

Szenáji első nagyobb müve a költő hosszas hallgatása után 
I 131-ben megírt Hadikat lett. Ezt nyomon követték a rövidebb 
vallásos mesznevik, a Szaír ul'ibád Hal ma'ad a. m. az Isten szol-
gáinak vándorlása az örökkévalóságba. 

Az 'Isk-námeh a. m. a szerelem könyve, a Kár-námeh a. m. 
a tett könyve. Az Akl-námeh a. m. az ész könyve és végül a Gharíb-
nameh a. m. az idegen könyve, mely mások szerint 'Afv-námeh, a 
megbocsátás könyve czímét viseli. Ezek közül csak a Hadikat, 
melyről később részletesen lesz szó és apróbb költeményei vannak 
kőnyomatú kiadásokban keleten közzétéve. 

A Szair uVibadból bő kivonatokat ád Riza Kuli Khán a 
Medsma'ul fuszehábíva. 

Mint születésének, ügy halálának idejéről sincs pontos adat 
Szenájinak életrajzaiban. Dsámi állítása, bogy a költő az 1131-ben 
megírt főműve befejezése után meghalt volna, kevéssé valószínű 

S^adr-i tű aszmán u pájem leng 
Kh'od sigift eszt ez ánkih bisikibed 
Ez csunán taTet u csunán ferheng 
Kiz pej radsz-i didegán kkefás 
Nekuned bá dsemál i szubli direng. 

U. ott 68. 1. 
*) Dervis nim egorcsih kh'od mikűsem 

Divánek nim egercsih snd hűsem 
Ger bi bergí bemerg máléd gűsem 
Azádirá bebendegi neflrűsem. 

Hadikat (Bombay 1859.), 8. 1. 
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feltevés. Mert Etlié szerint kisebb mesznevijei mind későbbi korból 
származnak és a Hadikat után írattak. 

Ellent mond Dsámmak az az Ates-Kedehben található adat 
is, hogy Szenáji az 1147—8-ban elhalt jeles perzsa költőre, 
Mu'izzire egy merszijeht írt. «Nem csoda, ha második égkörbe jön 
is a Feaws-csillag. Muizzínek gyönyört adó kedélyét gyászolva, 
liitka igaz gyöngyeit sajnálva, mint az árvák ült le gyászolni a 
Merkur-csillag.*) 

Már a költő életében nagy volt a hírneve kortársai előtt. 
Enveri és Khakáni dicsérettel emlékeznek meg róla. Enveri a 
perzsa irodalom első nagy panegyristája, ki egyenlő ügyességgel 
magasztalt és gyalázott, egyik saját érdemeit felsoroló versében így 
emlékszik meg Szenájiról: «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 Szábirhez'-) 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.»3) 

Szábirt, úgy látszik, Szenájinál nagyobb költőnek tartotta 
Enveri.*) Szúbir családi nevén Siháb ed-Din, Tirmiz vagy Bokhará-
ban született; ura Szandsár szultán Khivába küldte öt követségbe 
A tszizhez, az ottani emirliez. 

Egyideig követ minőségben tartózkodott Atszlz udvaránál. 

*) Ger Zuhreh becserkh-i dum äjed neh sigift eszt 
Dor mátem-i teb' tereb efzá-ji Mu'izzi 
Ez heszret i durrhá-j i jetimes csű jetimán 
Biniseszt 'Utárid be'azáji Mu'izzi 

Ates Kedeh 351. 1. 
2) Ethc: Neuperásclte Litteratur 25'J. 1. 
:1) ínhemeh biguzar bá s'ir íuudserred ämedem 

Csűn Szenáji nisztem äkhir neh hemcsűn Szábirem. 
Her jeki äkhir ez isán bikefáf nisztond 
í n menem kiz inuíiiszi csűn rűz rousenem. 
Kh'od huner der rahd-i má elb eszt eger neh ín szukhun 
MIdihed fetva kill men sá'ir ním száhirem 

Kulliját-i Enveri (Tebriz 1277.), 380. 1. 
4) Tart I I . of the Lubdbul Albdb of Muhammad 'Awfí 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. 

Enverí kortársánál, Vatvátnál is jelesebb tehetségnek tartotta 
Szábiri. Nem lehet azon csodálkoznunk, hogy Enverí, az udvari 
körök dalnoka, az ügyes, szónokias írmodorú Szútírban jelesebb 
költőt látott Szenájinál. 

Mert éppen abban tündöklik Szábir, mely a nagy panegyrista 
erős oldalát képezi, tudniillik a pompás színgazdag költői, avagy 
az lenni akaró leíró költészetben. 

Érdekes, hogy egyik verse Szábirnak 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 Keiiszer. 

Két hajfonatod jó illatában három dolog részes. Az egyik a 
szellő, a másik a mosuszhólyag, a harmadik a füstölő. 

Varázslattal raboltad te el a bold, a huri és a péritöl. 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.»**) 

*) V. ö. a szerzőtől: A perzsa népdal (Budapest 1899.), 22. 1. 
**) Hemiseh der szer-i zulfet mudsávirend szeh csiz 

Jeki gul eszt dojűm nergisz szejum anber 
Letáfet ez dű leb rubűdeh end szeh ab 
Jeki héját dojúm zemzem szejum keuszer 
Bebű-ji kh'os zi dű zulfet szeh csiz behreh berend. 
Jeki neszím dojűm náfeli szejűm midsmer 
Bedsádűi birubűdi zimáh u hűr 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 
Szenájin&k életfonalát elvágta. Egy olyan ékesszólót, mint én, szült 
az ég. Midőn Ghaznában sírba szállt egy varázsló. Ujabb büvölöt 
hozott létre Sirván földje. Ebből a földi élethői 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 Szenüjit, mint 
Dselál ed-Din Ilümi, a mystikus költők fejedelme. Az első ösztön-
zést halhatatlan remekének, a Mesznevinek megírására, Szenáji 
Hadikat]úió\ és 'Attar költeményeitől kapta. Szereti, a hol csak 
teheti, idézni Szenáji szavait. Nagy költeményében, a Szent-Mesz-
neviben egy helyen így szól: «Félig nyersen abba hagytam ennek 
a magyarázatát, a ghaznai bölcstől (Szenájitól) halld meg a teljes 
magyarázatot. Az isteni könyvben (a Hadikat egyik czíme) mondja 
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 Tebrlz nevében írt köl-
temónykötetének egyik verséből van véve, a szufizmus lelkének 

Jeki csű szerv dojűm csún gul szejűm csű kamer 
Merá szeli esiz bibakks ez dű leb bejek bűszeh 
Jeki 'akik u dovűm piszteli u szejuin seker 

Medsma'ul fuszehd I. 316. 1. 
') E veramente questi stessi pregi e difetti clie in Senái gia abbiam 

notati si trovano anche in Kliáqáni, anzi piú spiccati e piú forti, se non 
err iamo. Pizzi: Storia delta poesia persiana (Turin 1894.), I. 97. 1. 

'-) Spiegel: Clirestoniatliia persica (Lipcse 1846.), 115. 1. 
3) Terk dsuses sarli kerdem nlm khám 

Ez hekim ghaznevl bisinev témám 
Der ilahi námeh gűjed sarli i ín 
Än liekim i ghaib u fakhr ul 'arifin 

Mesznevi ma'nevi (13ulák 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 jöt tünk is, mint az üjhold. 

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 jöt tünk. Mi tőlünk halljátok a szegénység titkait és az 
igazság magyarázatát. Mert a titkok világából jöttünk mi e világra. 

'Attár maga a lélek volt, Szenáji 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 lielye 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 ő az oka dicsekvésünknek. Ugyancsak 
ő az oka, hogy mi nyilatkozunk. A szerető, a szeretett s a szerelem, 
mind a három csak egy volt. Egyszer, mint Szenáji, vezérnek jöttünk.*) 

*) V. ö. a szerző A poem from the Divan of Shams-i Tabriz, Jour-
nal of 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 volt ő, 
mely beletört a hajba. Nem volt ő vetőmag, hogy magába vegye 
öt 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 ő, 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 Rumi a Mesznevihen 
Szenájinak 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 hit-
tagadás, akár igaz hit legyen az. 

Mi miatt eltávolodsz a Jó baráttól. Mindegy az, legyen az 
szép, legyen az rút alak.»3) 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 
Medsnűnnok. 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.»4) 

') A szufik tana szerint a dsán-i kuli az új jdatoi iskola <iu/r,-jének 
a világléleknek emanatio-ja az emberi lélek (jcveiiiia), melyet második 
léleknek neveznek, mert a világiélekből ered. 

2) Nicholson; Selected poems from the Diväni Shamsi. Tabriz (Cam-
bridge 1898.), 80. 1. 

3) Behr-i csih ez ráh vá mán! 
Csili kufr an lierf esili Imán 
Behr-i csih ez dűszt dúr uft l 
Csili zist an naks csili zlbä 

Mesznevi ma'nen (Bulák 1268.), I. 70. 1. V. ö. Kulliját-i Szenáji, Mekun 
der dsiszm udsán menzel 3. 1. 

4) Csűn tú Sirin niszti Ferhád bás 
Csűn neh-1 Lejla esü 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.»*) 

Egy XH-ik századbeli perzsa költő, Szeld Esref óva intette 
a fiatal Mohammed Revendit, az ismert perzsa történetírót, hogy 
ne olvasgassa ós ne hallgassa Szenáji, c Unszuri, Mu'izzi és Iiúdegi 
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 
költökkel Szenájit, de utánzásra csak a modern írókat Esrefet, 
Imadit, Enverít ajánlja 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 in pind ez hekim gheznevi 
Tá bijábi der ten kulmeli nevi 
Názrá rűji bibájed liemcsű verd 
Csűn nedári gird-i bed khűi megerd 
Zist básed rűj i názibá u szerd 
Szakht básed csesm-i ná bíná u derd. 

Meszneví manerí (Bulák 1268.), I. 76. 1. 
') Nebaklisendes dsevi ez bakhl u imszák 

Eger kh'od fii meszel básed Szénái 
Die Lieder des Hafiz, ed. Brockhaus (Lipcse 1863.), I I I . 161. 1. 

ä) Choisis mo dit-il, dans les ceuvres des poétes modernes tels que, 
Imady, Envery, Echref, et dans celle des poétes arabes, ainsi que dans 
le Cháli-Náméli, deux cents distiques qui te piairont, apprends les pa r 
eceur. Lis assiduement le Cháh-Náméli pour développer ton gout et ab-
stiens toi d'écouter ou de lire les vers de Senay, d'Ongory, de Mouizzy 
et de Roudeky ils ont des pretentions trop halites et ne pourraient qu'en-
traver tes dispositions poétiques. Schefer: Tableau du liégne de Sindjar 
Melanges (Paris 1886.), 10. 1. 

3) Medsma 'ul fuszehd 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 öt a vízforgatag.1) 

Személyesen aligha ismerték Szenajit 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, megli. 1141—2). Eleinte kicsapongó, részeges 
fiatal ember volt, de már 22 éves korában megbánta ifjúkori 
bűneit és remetének egy hegyre vonult vissza. Ö reá is rá lehet 
alkalmazni, úgymond Riza Kuli Khun, a nagy 'Abű Szeíd 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.8) 

Csodáiról is van említés; így egy vaknak visszaadta volna a 
látást. Több prózában írt szufi tudományos munkája maradt az 
utókorra. Ilyenek a Sziráds usz-Szalrin a. m. az utasok lámpája, 
az Arás ut-Táibin a. m. a megbánok barátja, a Miftáh un-Nadsát 
a. m. az üdvösség kulcsa és a Biliär ul bakikat 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) 

') Dil beszteh-i rüzgár pur zerk suden 
J á sifteh-i baká-ji csűn berk suden 
Csűn merduni endek äsnä der gerdäb 
Deszt zeden eszt u 'ákibet gliark suden. 

Rijáz ul 'arifin (Teherán 1305.) 109. 1. 
a) Ethé: Neupersische Litteratur (Strassburg 1896.), 284. 1. 
3) Rijáz ul 'arifin (Teherán 1305.), 31.1. Még nagyobb számot mond 

sesszed bezár nefer ez vej idsázeli-i zikr girifteh end. 
4) 'Asiki dusvár dán csendánkih básl jár-i kli'od 

Csűn zi kh'od bizár gesti 'ásikí dusvár níszt. 
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-

Jyídir Dsilánt, ki arabul írta főmüveit. Abdul-Kddir Gilánban szü-
letett 1078-ban. Negyvenkilencz éves korában lépett fel, mint szufi-
tanító és 11 GG-ban Bagdadban halt 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 egyházbeszéden és szufi-érteke-
zéseken kívül egy könyvet a «Fatiha»-ról és az istenség 13 főnevé-
ről. Al-Aszma al'azima littaríka ilá'lláh*) stb. 

Mint a legtöbb költőnek, igen jó véleménye volt saját hiva-
tottságáról Szenájinak. Még megtérése után sem vetette meg a 
költői babérokat. Főművének, a tízezer verssorból álló Hadíkatnak 
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 

') Neil der meszdsid guzárendem kill rindl 
Neh der mejkháneli kin kliammár khám eszt 
Mijáii meszdsid u mejkháneli ráli eszt 
Gliaribem Tisikem an reli kudám eszt 

RijAz ul 'arifin 32. 1. 
a) ' I sk äineli Iszt kánder ű zengi niszt 

Bá bi kheberán der ín szuklmn dsengi niszt 
Dáni kill kirá cisk muszellem básed 
Anrá kill zi bed nám suden nengi niszt 

U. ott 32. 1. 
3) Ethé: Neupersische Litteratur (Strassburg 189G.), I I . 284. 1. 
4) Bruckelmann: Geschichte der arabischen Litteralar (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. En a lángoló, csupa liév 
vagyok a költők pecsétje.*) 

Irigyeiről ugyan ebben a versben így emlékezik meg: «Ne 
legyen ennek a drágaságnak bírálója az ítélet napjáig soha az 
irigység, fösvénység és tudatlanság. Mert ha egy világgal felérő 
becsiinek mondja is azt a bölcsesség. 

A nyakas ellenség két dirliemre 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, liozd elő és olvasd.»**) 
Korának minden tudományában jártas volt Szenáji, a csil-

lagászat terén épúgy, mint a theologiában. Encyclop:edicus tudá-
sának számtalan tanújelét adja a Iladihatb&n, mely csaknem 
minden moszlim embert érdeklő dologra kiterjeszkedik. Az arab 
irodalmat jól ismerte. Kedvencz költője volt Buhturi és Al-Akhtal. 

*) Kadr i in s'ir div nesinászed 
Bűin khursldrá nepermászed 
Csili buved zin sení'ter bidád 
Lelm i Daűd u ker máderzád 
Zin nikűter szűkben negűjed kesz 
Tá belieser in szukhen dsíhánrá besz 
Bekliudá ar bezir cserkli-i kebűd 
Csűn meni bűd u lieszt u kli'áhed bűd. 
Khátim-i enbiá Muhammed bűd. 
Kliátim-i sá'irán menen hemeh sűz. 

Hadikat 311—2. 1. 

**) In gulierrá mebád tá meliser 
Heszed u baklil u dsehl kimetger 
Kimetes ger kliired kuned rálem 
Ver mu'ánid kuned kem ez dii direm. 
Szűji hászid csih in csih báng-i szutűr 
Gurg u Jűszuf jeki buved szűji kűr 
Kesz neguft íncsenin szukhen der dsihán 
Ver keszi guft gű biár u bikh'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 előtt» (hics der beszteh niszt der tázi), de 
azért nem az arab nemzetiség és az arabul tudás a fő. «Ha az 
arabsággal valaki angyal lehetne. Akkor Bú 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 Abü Dsahl lelke 
és alakjával ? 

Értelem adja meg az arab jelentőségét. S nem a világi hival-
kodásórt 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). Jatreb földje volt Abu Lahab 
hazája. 

De azért nem hallotta meg az imára hivást. Perzsa országból 
eredt Szelmán. De azért a hit út já t taposta.»3) 

') Schefer szerint a XII-ik század óta mind ritkább lesz az arab 
nyelv ismerete Perzsiában és az Oxuson túli tar tományokban. Ces maxi-
mes (mondja Mohammed Revendi történelmi művéről) sont soigneusement 
traduits en persan, et elles eonfirment ce fait, allégué par plusiours écri-
vains notamment par Fazloullah Isflzary dans sa traduction du Kalilah 
et Dimnah, quo depuis le XII siécle de notre ére, la langue arabé avait 
cessé d'etre généralement comprise dans la Perse et dans la Transoxanie. 
Tableau clu regne du Sultan Sindjar. Melanges Orientaux (Paris 1886.), 13. 1. 

s) Sprenger: Das Leben und die Lehre des Muhammad (Berlin 1869.), 
II . 89. 1. 

3) Ger betázi keszl melek bűdl 
Bul-Hekem kli'odsa-i felek bűdl 
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Szenáiji igazi költő volt. ha nem volt is oly lángoló, magasra 
törő, vallásos kedélyű, mint Dselál cd-Din Rúmi. Egyes verseihen 
igazi szenvedély hangján szól. Van nagy képzelőtehotsége s mes-
terileg kezeli a nyelvet. 

Különös divánjában remek gyöngyeit találhatni a szufi-köl-
tészetnek. Sokkal több közvetlenség van benne, mint a polygraph 
'A/pírban, ki úgy látszik, visszaélt nagy verselési könnyüségével. 

Keleten egyrangú tehetségnek tartják Rűmiwal, bár ez utóbbi 
nálánál jelesebb költő. Bajos lenne megállapítani, hogy mennyit 
köszönhet Szenájindk 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 Hadlkatoi, 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 penáh-eszti 
Bú-Leheb äfet-i demá heszti 
Merd rá csűri huner csű básed kern. 
Csih ez ehl-i 'ereb csih z'ehl-i 'adsem. 
Belir-i rna'niszt szüret i tázi 
Neh bedán tá tű kh'odsegl százi 
Her kill sud dsán-i Musztafa rá ebi 
Csih kuned dsán u szúret-i Abű dsehl. 
Behr-i rna'niszt kadr tázirá 
Nez pej szűret-i medsázirá. 
Eűh bá cakl u 'ilm dáned ziszt 
Bűhrá párszi u tázi kiszt 
íncsenin dsolof u bi edeb zäni 
Kih tű tázi hemi edeb kh'áni 
'Ilin kli'án tát dsán kabűl kuned 
Mer turá fazl bul-fuzűl kuned 
Bű Leheb ez zomin-i Jeszreb bűd 
Lik kad kámat alsz szalá nesunüd 
Bűd Szelmán kh'od ez dijár-i 'adsem 
Ber der-i din lieini szipurd kedem 

Hadikat (Bombay 1859.), 234. 1. 
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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 Zdíjával együtt 
feledésbe ment s a Mesznevi által háttérbe szoríttatott, nem lát-
hatta s csak Danletsah műve nyomán közöl belőle egy rövidke 
mutatványt. 4) 

Ouseley, ki tudvalevőleg alaposabb Hammernél, rövid élet-
rajzi vázlatában nem móltatja Szenajit, mint költőt. 0 csak élet-
írását adja neki.2) 

Pizzi csak mások után beszél a Hadikatról, melyet nem 
olvasott s csak rövid mutatványok és Hammer egyik munkájában 
közlött tartalomjegyzéke után akarja azt megítélni.8) 

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 
sejkhkliel 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 Gesicht bekommen haben, so müssen 
wir uns begnügen, einige Verse daraus nach Dewletschah anzuführen. 
Geschichte, der schönen Redekünste Persims (Bécs 1818.), 103. 1. 

2) Biographical Notices of Persian Poets (London 1846.), 184. 1. 
3) Rincrescendoci tuttavia di non poterne dire con cogniziono piena, 

pcrché del poéma non abbiam potuto avere che alcuni brevi passi da un 
manuscritto di Monaco e il sunto da uno scritto dell' Hammer . Storia 
delta jioesia persiana (Turin 1894.), I. 215. 1. 

4) Weit grössere und anhaltendere Verbreitung als Abu Said's sűfi-
sche Spruchdichtungen fand das Werk Khadikat ul Khaqiqe (sie) oder 
der Garten der Wahrhei t verfasst von Scheikh Sanäi oder gemeiniglich 
Hakim Sanäi genannt, ein grösseres Gedicht über die Einhei t Gottes und 
andere religiöse Stoffe etc. Geschichte der Weltlitteratur (Freiburg 1897.), 
I . 556. 1. 
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HADÍKAT ÜL 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 
liümi az «Igazság Kertjét». 

Ez túlságos dicséret, bár kétségtelen, bogy a Hadkiat vl 
hokikat va seriet vttar'ikat, az «Igazság kertje és az isteni út tör-
vénye» az összes későbbi szufi-költészet mintaképe lett. Rumi 
remekét, a Mesznevt mn'nevít, a Hadikat tanulmányozása nélkül 
lehetetlen kellőleg méltatni. Tíz fejezetben2) tárgyalja ebben Szenáji 
az összes tudni érdemes dolgokat, hol tudományos, bol könnyed 
mulattató modorban. 

Beszél az isteni lény egységéről, az isteni szóról, a próféta 
jelességéről, a világi élekről. 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 közbeszőtt anekdoták és történetkekkel vilá-
gítja meg és teszi érdekesebbekké. 

Rendszert bajos volna Szenájinál 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 I lahi-nama 
is the croaiu and butter. Memeri Book I. transl. by Redhouse (London 
1881.), 65. 1. 

ä) Egy Cambridge-i perzsa kézirat versbe szedve közli a tiz fejezet 
tar talmát A Catalogue of the Persian Manuscripts by E. Browne (Cam-
bridge 1896.), 296—7. 1. 

3) Adunque, chi ha studiato un poco di letteratura porsiana si 
ricordera del poéma di Senáí, il Giardino dqlla veritá, che ossendo uuo 
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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 öt 
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 engeni. 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 ut ján 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.»*) 

dci piü antichi poemi mistici, anzi il piú antico (e Senái é del dodicesimo 
secolo) reca un tratto suo particolare ehe lo distingue e separa da tutti 
gli altri grandi poemi mistici posteriori. Perehé laddove questi ultimi 
sono mistici e ascetici soltanto, quello del Senái tocca di tutto il sapere 
ed é una enciclopedia, molto vasta e copiosa. Storia della poesia persiana 
II. 459—60. 1. 

*) Bekhodes kesz sinákht netevániszt 
Zát i ú liem bedű teván dániszt 
'Aki hakkes bituklit nik bitákht 
'Adsz der ráh-i ű sinákht sinákht 
Kermes guft mer merá bisinász 
Yerneh kásinászedi be'akl u lievász 
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 és a vakok meséjével magyarázza Szenáji az előbb 
felhozott állítását az emberi elme gyengeségéről az istenség meg-
ismerését illetőleg. «Volt egy nagy város Gór*) 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 rosszhitiiek 
közül mindenik a kívánság rabja lett. Kérdezték az elefánt alakját 
és formáját. A mit mondtak, azok mind meghallották. 

Hogy megtudhassák az elefánt alakját és kinézesót, mind oda 
siettek. Oda jöttek és közökkel megtapogatták, mert nem láttak a 
világtalan szemeikkel. 

Az, a kinek az elefánt füléhez ért a keze. Mikor egy másik 
kérdezte, hogy mit vett észre. Rettenetes 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 vizcsatorna; 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 

Csuntü der ihn i kh'od zebün bási 
*Arif-i kerdigár csún bási 
Csűn nedáni tü szirr-i szákhtenes 
Csűn tevehum kuni sinákhtenes 
Niszt ez ráh-i 'aki u velim n hevász 
Dsuz khodáhicskesz khodái sinász 
Tzz i vaszfes csű rűji binemájed 
Iskrá dsán u aki birubájed 
Aki kándsá roszid szer binihod 
Murgli kándsá perid por binihod. 

Hadílcat 4. 1. 
*) Egy Hauran cs Jeruzsálem közti terület. 
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h i b á s a n l á t t a k . E g y sz ívnek s incs t u d o m á s a az egész m i n d e n s é g r ő l . 
E g y v a k n a k s incs vele a t u d o m á n y a . K é p t e l e n m i n d e g y i k n e k a 
k é p z e l e t e . O l y a n , m i n t a t u d a t l a n a z s á k b a n . Az I s t e n t n e m i s m e r i k 
az e m b e r e k . Az o k o s o k n a k n i n c s i d e u t j u k . » * ) M á r G h a z a l i i s m e r t e 

*) Bűd sehri buzurg der hadd-i Gűr 
Vender an sehr merdumán hemeh kűr 
Pádisáhi ber an makán biguzest 
Lesker ävurd u khímeh zed der dest 
Dást pill buzurg bá heibet 
Ez pej dsáh u hismet u szeűlet 
Merdumánrá ez behr-i diden-i pil. 
Árzű kliászt ez áncsunán tehvíl 
Csend kűr ez miján an kűrán 
Ber píl äuiedend ez an aurán 
Her jekirä belemsz ber 'azűví 
Itilá ' űftád ber dsezűvi 
Her jeki szüret i muhál beszt 
Dil u dsán der pej kliejál bőszt 
Csűn ber ehl-i sehr báz sudend 
Ber sán digerán feráz sudend 
Ärezü kerd her jeki z'isán 
Äncsunän gomrehán u bedkisán 
Heiet u sekl-i pil purszidend 
Äncsih guftend dsumleh bisenidend 
Tá bidánend sekl u szűret-i pil 
Her jeki pá zenán der an te'dsil 
Ämedend bedeszt bibiszűdend 
Zänkih ez esesm bi beszer bűdend 
Ankili destes beszűji gűs reszid 
Digerí hál-i dil ez ű purszid. 
Guft sekli eszt szehemnák 'azim 
Pehn u sz'ab u ferákh hemcsü gilini 
Vánkih desztes reszid zí khar tűm 
Golt gesteh eszt iner merá maTűrn 
Rászt csűn náüdán mijáneh tehiszt 
Szehmnák eszt u mäjeh i tebelií eszt 
Vänkib rá bud zi pil melműsz 
Deszt u páji szitebr pur bűszes 
Guft sekles csunánkili mezbűt eszt 
Rászt hemcsű aműd mekbrű t eszt 
Her jeki did dsezuvi ez edszá 
Hemegánrá nezer futádeb khetá 
Hícs dilrá ez kulli ágeb ui 
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ezt a mesét és például fölhozta az Ihja ulTim ad-Din és a Kimijá i 
Sze'adetben.*) 

Rumi 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 t am, 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 eltűnt volna a vélemény-
kiilömbség. Az érzéki szem olyan, mint a tapogató kéz. Nem férhet 
az ö egészéhez a kéz.»**) 

' I lm bá liics kűr heinrek ní 
Dsumlegírá khejálháji muhál 
Kerdeh mánend-i ghutfereh bedsuvál. 

Hadikat 9—10. 1. 
*) Kimijá-i Széadet (Lucknow 1894.), 28. 1. A rnose, úgy látszik, 

ind eredetű andhagajanyáyah V. ö. Jacob: A hand fid of popular maxims 
currcnlin Sanskrit literature (Bombay 1900—2.), I. 3.—II. 53. 1. 

**) Pil ender kháneh i tárlk bűd 
'Erzeh rá ävurdeli bildendes hunűd 
Ez beräji didenes merdurn beszi 
Ender än zulmet herni sud her keszl 
Didenes bá csesm csűn mumkin nebűd 
Ender än tárikis kef mi biszűd 
Än jekirá kef bekhartűm űftád 
Guft hemcsű náűdán eszt in nihád 
Än jekirá deszt ber gűses reszíd 
Än berű csűn bád bizen sud bedid. 
Än jekirá kef csu ber pájes biszűd 
Guft sekl-i pil didem csűn 'aműd 
Än jeki ber pust-i ű binihád deszt 
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A keletiek előtt legfontosabb erényt, az adakozást Szenáji 
több lielyen 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 Ur 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. IIa egy ajtót bezár előtted, tízet nyit ki.*) 

Erős várunk nekünk az Isten, mondja Szenáji. A kinek az 
isteni segély lesz a vára. l lejtő fátyla lesz annak a pók hálója. 
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 píl csűn takliti bűdoszt 
Hemcsenin her jek bedsezi kih reszid 
Fehm i an ruíkord lierdsá kih senid. 
Ez nezer kih guftsán sud mukhtelif 
Än joki dales lakab dád in elif 
Der kef i her kosz eger sem'i budi 
Ikhtiláf ez guftsán birún sudi 
Csesin i liissz homcsűn kof-i deszt eszt u besz 
Niszt kefrá ber hemoh-i ű deszt resz. 

Meszneví waned (Bulák 1208.), Ii i . 48. i. 
*) Rád merdi liekirn pis piszer 

Dád csendin hezár bedreli i zer 
Piszeres csűn bidid bezl i pider 
Ter zubán sud be'eib u 'azl i pider 
Guft bábá neszib-i men zin kű 
Guft ej pur der khizáneli i hü 
Kiszm-i tű bi veszszi u bl enbáz 
Men bá ű dádom u dilied betű báz 
U bedsűz kár száz i dsánliá niszt 
Nekunod ber tű zulm ez anhá niszt 
Her jekirá 'ivez dilied heftád 
Gor derí beszt ber tű dih bigusád. 

Hadikat 13—14. 1. 
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S Z E N Á J I É S A P E R Z S A V A L L Á S O S K Ö L T É S Z E T . 8 5 

tására ékes arab nyelven megszólalt és bitvallást tett.*) Kedvében 
jár neki a sárkánykígyó. Czipöjének talpa a mennyei trón tetejét 
tapossa. 

Rubintja (t. i. ajka) a szőnyeg díszítéséhez illik. Mindenünnen 
czukrot kap a szája. Drágakő lesz kezében a kő. Mindenki, ak i 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, hogy tudatlanság- és ostobaságból hirtelen fen-
akadsz te a Szm/t-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 Úr. Isten. Elég az a te vagyonod és életed meg-
őrzésére.»**) 

*) Damiri Haját ul hajrán (Bulák 1 2 S 4 . ) , II. 95. I. 
**) Her kirá 'aűn i hakk liiszár soved 

'Ankabűtes perdeh dúr seved 
Szűszmári szenáji ű gűjed 
NaT-i ű fark i 'árura szájed 
Azsdehái rizáji ú dsújod 
Da'l-i ú zib-i fars rá sájed 
Zi her der gám-i ü seker gerded 
lázong der deszt-i ú guher gerded 
Her kih ű szer her in szitáneh nilied 
l 'áji her tárek-i zeruáueh nihed 
Akl-i dánendeh ender in der máned 

Zángeh der ruáned her kih zín der máned 
Terszem ez dsáhili u nádáni 
Nágalián ber Szirát dor mául 
Dsáhili mer turá benár dihed 
Tá turá kük kúknár dihed 
Lukmeh didi kih merd mikhájed 
Z áll miján gendumi birún ájeil 
Búdeli pis dserád u murgh u szutúr 
Didcli táb-i kherász u tef i tennür 
Dásteh zir ászijá-ji tú pái 
Kih nigelidástes khudái khudái 
Ez pej hifz i mái u nofsz u nofesz 
U turá besz tű kordeh i zi ű besz. 
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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 őt. 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, együgyü 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 merdi zi gháfill purszid 
Csűn űrá szakht dselef u dsáliil did 
Guft hergiz tű za'frán didi 
J á dsuz ez nám hics nesenidi 
Guft bá mászt kliűrdeli eru biszjár 
Szedreh u bister neh kh'od jekbár 
Mer űrá guft rád merd hekini 
íné t blcsáreh inet kalb Szelim 
Tű beszel niz bem neinidáni 
Bihűdeh ris csend dsunbáni 
Änkih ű nefsz i kh'is nesinászed 
Nefsz i diger keszi esih permászed 
Van kih ű deszt páirá kh'áned 
0 csigűneh kliudáirá dáned. 
Enbiá Ádsizend ez in ma'ni 
Tű csirá hirzeh mikuni da'vi. 

Hadikat ul hokikat (Bombay 1859.), 11. I. 
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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 0 változásnak alá 
nem vetett lényege a kívánság Ka'bahja,. 0 adott jelességet a böl-
csességből a léleknek. A megbocsátásnak 0 ád táplálékot (anyagot) 
a bűnből. 

Jól tudja a megbánást az Úr. De bölcsessége gátolja a kérés 
teljesítését. Jóllehet, kéri öt a beteg; nem ád földet a földevőnek 
az orvos. 

Annak, a kinek 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 Bulirán,") mint a myrtusz (1) Ha a szúnyog 
csípi az elefántot. Mondd neki: mozgasd füled, mert az a te 
szűnyogesapód. Ha tetű van, körmöd is van. Ha felugrott, mor-
zsold szót a halhát. 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. 
Ha van is sok baj a világon. Mindegyiknek ezer gyógyszere van.»"") 

*) A bonibayi kiadás lapszéli commentárja szerint a. m. csűb kliür-
dür, a szó külömben arabúi a betegség crisisét jelenti, tehát így is lehetne 
fordítani: «A betegség tetőpontja nem olyan, mint a lábbadozás». 

**) Piszeri elivel ez pider purszíd 
Káj liedisz-i tű beszteh rá csű kilid. 
Guftí ehvel jeki dű bined csűn 
Men neh bínem ez áncsih heszt fezün 
Élivel ár hies keds sumáreszti 
Ber felek mell kill dűszt csároszti 
Besz khetá guft änkih ín gufteli eszt 
Káhvel ár ták binigered dsuft eszt 
Terszem ender tárík-i sár ri dili 
Hemcsunáni kill ehvel kezs bin. 
Já csű ableli kill bä sutur bikái' 
Gired Iii liúdek ez pej kerdár 
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A hívőnek egy pillanatra sem szabad az Istenről megfeled-
keznie. Szűri egykor Bajazid bisztámitól kérdezte az engedelmes-
ség és a jó hírnév okáért. Könnyekre fakadva tette a kérdést, hogy 
kicsoda a zsarnok, a gonosz. 

Az ő 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 ö nevé-
től menten jelen vagy. Semmivé tetted te akkor s megszegted az 

Kilileh-i *akl szun' Iii kheleles 
Ka'beli-i sevk zát bi bedles. 
Rűh rá ez kliired soref ű dád. 
Afv-rá ez guneli 'elof ft dád 
Nik dáned khudái inábet rá 
Uikmetes mán'iszt idsáhot rá 
Gercsih based geh-i szu'ál rüudsíb 
Nedihed gil begil khűrendeh tebib 
Gil-í uiiir keszí kill gil kábed 
Kej dihed gil egercsili dil kh'áhed 
Kej seved bi szóbeli nemüdeli-i tú 
Bűdeli hakk csft 'aki pűdeh-i tft 
Hemeh rá ez tarik-i hikmet dád 
Äncsib bájiszt pis ez án hemeli dád. 
Szaklit biszjár kesz búd kill khürd 
Kadli-i zebir vez ft ziján nebftrd 
Belkili ftrá ghizáji dsán básed 
Kill neli bulirán csft khizrán básed 
Pil-ra peseh ger bidered pftszt 
Gü birán gfts peselirán bá ftszt 
Sipis ár lieszt nákhunet bem lieszt 
Iíeikrá gfts mái csftn berdseszt 
Kűli eger pur zi m á r sud mesukfth 
Szeng u t ir ják lieszt liem der kfth. 
Ver zi gezsdum bedil gumáu dári 
Kefs u ua'l ez beráji án dári 
Oerel der álem ár feraván eszt 
Her jekírá liezár dermáneszt. 

lludíkat 20 21. I. 
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ö törvényeit. Úgy gondolj ő reá, bogy oda gondolva kimenjen a 
szíved és a lelked az emlékezetedből.*) 

A balál a túlvilági élet rejtelmének a kulcsa, mondja Szenáji. 
A halál lett a titok házának a kulcsa. Nem nyilik ki balál nélkül 
a bitnek 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 bitednek a fényes-
sége. Egy lepecsételt levelet adnak előbb neked. 

És számodra lepecsételnek. Míg a világon élsz, nem tudod 
te, bogy mi van abban a levélben. Az Úristen levelét nem bontja 
fel más, csak a balál keze. Míg az emberi lét lehelete el nem távo-
zik testedből. Nem jön fel addig a lélek keletéről a bit reggele. 

Míg nem tapasztaltad a sors hidegét és melegét, nem jutsz el 
te addig a királyi sátorhoz. 

Nincsen neked tudomásod a rejtett világról. Nem kúlömböz-
tet.ed 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 bisztánil 
Ez pej tá'et u nikü nárni 
Kord nikü szú ál u bigirlszt 
Goft pirá bigú kih zállm kiszt 
Pir-i vej merdrá dseváb bidűd 
Serbei-i vej honi ez kitáb bidád. 
Guft zálim kesziszt bed rúzi 
Kih jeki lehzeh der sebáurüzi 
Kuned ez gliáfili foráruuses 
Nebuved halkeh der gűses 
Gor feráiuus kerdis uefeszí 
Záliiní uiszt csűu tű keszi 
Ver buvi házir u heri uámes 
Niszt kérdi zi dsezm i ehkámes stb. 

Hadikat 29. I. 
**) Edsel ämed kilid i kháneh-i ráz 

Der-i din bí edsel negerded báz 
Tá buved in dsihán nebásed äu 
Tá tű hasi nebásedet jezdán 
Hukkeh szer bemuhr dán dsánet 
Muhreh-i muhr nűr-i imánet 
Szabikét uámeh boniubr ávurd 
Vez pej i tű bekhátemet biszipurd. 

577 



90 KÉGI, SÁNDOR. 

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 ö tőle való. Jó napja és szerencséjének 
ő az okozója. 

Minden egyes mindennapiját ő hozza létre. Nem pecsételte 
ő le az ő éléskamrájának az ajtaját . A hitetlen, az igaz hívő, a bol-
dog és a boldogtalannak. Mindegyiknek kijár a mindennapi ke-
nyere. A szükség /t-ája még a torkukban van (szójáték a liádset 
a. m. szükség szóval). Már is megadta a bőkezűség ds-je a nép 
mindennapiját (itt meg a dsüd szó íís-ja és a liádset szó második 
betűjével játszik).*) 

Az Isten végzésébeni megnyugvásra a tevekkíd-ra, mely Gold-
ziher szerint aszufizmus tanának legsebezhetőbb pontja.**) Hátim 

Tá zi devrí zemáneli kh 'ákí ziszt 
Tű nedáni kih ender ändsä esiszt 
Szehi námek-i khudáí 'ezz u dsell 
Ber negired meger deszt-i edsel 
Tá dem-i ademí zi tű neremed 
Szubh-i dinét zi sark i dsán nedemed. 
Szerd u germ-i zemáneh nákhűrdeb 
Nereszi ber der-i szeráperdeli 
Tű nedári kheber zi 'alem-i gkaíb 
Báz nesinászí ez hunerliá caíb 
Hál-i ándsá szüreti nebuved 
Csűn diger kár 'adetí nebuved 
Dsán behazret reszed biaszájed. 

Hadikat ul kakikat 31. 1. 
+) Dsánver-rá esű kh 'án beb pis nikád. 

Khűrdení ez klmrendek bis nihád 
Hemeh-rá rűli rűz u rűzi ez űszt 
Nik baklití u nik rűzi ez űszt 
Bűzi her jekí pedid ävurd 
Der-i ánbár kliáneh muhr nekerd. 
Káfir u mű' min u saki u sz'aid. 
Hemeh-rá rűzi u lieját dsedíd 
Há-i liádset henűz sán der halk 
Dsím-i dsűdes bidád rűzi khalk 

Hadikat ul kakikat (Bombay 1859.), 38. I. 
**) Durch keine andere Frage wurden sie nu r annähernd ähnlich in 

die Enge getrieben. Materialien zur EntwiokelungsgescUichte des Siifismm. 
Wiener Zeitschrift 1899. XIII . 54—5. 1. 
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istenfélő nejének példáját liozza fel. «Hagy fel te a félelem és a 
reménynyel. Mit törődsz te a pokollal és a mennyországgal» (az 
eredetiben Malik, a pokol felügyelője és Rizván, 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 
Nagy Sándora. Mint Khizr próféta a sötétség országában, igázd le, 
taposd lábbal lelked lényegét, hogy kezdbe kerítsed az élet forrását. 
H a nincs lelked és szíveddel az Isten. Nem lesz akkor neked igazi 
szíved és lelked. Ha megszabadultál bűnös vágyaidtól. A boldog-
ság hónába 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 bará t 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 ós 
láfzeni szókkal). 

Hátim mikoron Mekkába ment zarándokúira. Az a Hátim, 
kit Aszemm (a. m. süket)-nek hívnak.*) 

Hidstiz 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-Dín Attár-nál a hitetlenek ellen liarczolni 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 zindegánim 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 Hátim elment, 
egy öreg asszony kérdezte Hátim feleségétől, hogy mennyi időre valót 
hagyott neki az ura. Az igy felelt: Hát im, ki a mindennapi kenyér evője 
volt, elment, de az, a ki a mindennapit adja, itt van. Guft Hátim rűzi 
kh'áreli hűd u bireft emmá rűzi dihendeh indsászt. Tazkirat ul-Aulija 159. I. 
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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 bízót 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 az t jmeg én tőlem. Ok nélkül mit sem ád ő, 
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 véleményűek 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. IIol növeli, hol meg kevesbíti az adományát. 

Mit beszélsz te" az Istenbcn-megnyugvásról ? Férfi a neved, 
de kevesebb vagy az asszonynál. Mivel nem vagy te olyan útas, 
mint a férfiakhoz illik. Menj, tanuld meg az utazast (természetesen 
a mysztikus ütat érti) a nőktől.*) 

*) Bim u umidrá bedsál bimán 
Csili kuni neng nndik u rizván 
Mesztrá meszdsid u kunist jekiszt 
Nisztrá dűzekli u biliist jekiszt 
Nezd-i änkesz kill did dsaíiher-i kh'od 
Csili kabül u "csih redd csili uik u csili bed 
Ej Szikender der in reh-i äfet 
Hemcsú Khizr nebi der in zulmát 
Zir pá-ji är gülier-i dsánet 
Tä bedeszt äjed äb-i liejvánet 
Bá dil u dsán nebásodet jezdán 
Her dű nebuved turá heruin u hemán 
Nefsz-rá szál u máli kűfteli dár 
Murdell engáres u bedsá biguzár 
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Az álmokról hosszasan értekezik Szenáji: «Az okozatok vilá-
gában él az ember. Azért van az egész éven át álomban. Mióta e 
földön vannak az emberek, mind a hajóban vannak és alusznak. 

Csűn tű fár'igh suili zi nofsz-i leim 
Bireszidi bekhuld u náz u na'iin 
l'is-i áukesz kih 'isk bor szer-i űszt 
Kufr u din lior dű perdoh-i dor i űszt 
Hosztl düszt pls dldeh-i dűszt 
Pordeh-i bárgáh ű'i űszt 
Pesz bokft-ji tevokkül ávor raklit 
B a d oz anot pezireh äjed bakht 
Der tevokkül jeki szuklien bisinev 
Tá nemáni bodeszt-i div girov 
Ender ämftz sart i reli zi zeni 
Kih ez ű gest kh'ár lái'zeni. 
Hát im ángeh kih kord 'azm i herein 
Ankili kh 'áni heml urá bászomni. 
Iíerd 'azm i Hidsáz u bojt i herám 
Szüji kabr-i nebi alojhi szelám 
Dsem' gestend merdum ber zen 
Sád reftend dsumloli tá ber zen 
Ilál-i ű szer beszór bipurszidond 
Csűn űrá ford u mumtehin didend 
Soheret csűn biroft zi 'Arefát 
Hícs biguzást mer turá nefokát 
Guft biguzást ráziem bekhudál 
'Ancsili rizk-i inon eszt mánd bedsái 
Báz guftend rizk-i tű csend oszt 
Kih dilet kán'i u khurszend oszt 
Csend ánkih 'umr mándesztom 
líizk-i men dsumloh kord der deszteni. 
An jeki guft minedáni tű 
Ü csih dáned zi zindegáni tű 
Guft rüzí dihom hemi dáned 
Tá buved rűli rizk noszitáned 
Báz guftond bi szebeb nedihod 
Hergiz ez bidbun rutob nodihod 
Niszt dunjá turá Ijoliics szobil 
Ncfirisztend zi ászmán zenbil. 
Guft káj rájotán sudeh tiroli 
Csend gűjed hirzeh bor khizoli 
Hádset anrá buvod szúji zenbil. 
Kis nebásed zeinin keszir u kalil 
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Mit lát lelkök álmukban évvel és hónappal előbb, megsejtve a jutal-
mat és a büntetést. Haragot jósól a lánggal égő tűz (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 hozó 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, hadd el az Isten út ján. Mert 
a kuldusok 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. 

'Aha családjának ura és feje. Adakozásért kapta a «hal ata» 
(76. szúra) szurábani dicsérő megemlekezést."") 

Aszrnán u zemin bedsumleh űrászt 
Pesz reszáned csunánkih kh'od kh'áhed 
Geh bifezájed u gehi káhed 
Ez tevekkűl nofesz tű csend zeni 
Merd námi vélik kem zi reni 
Csűn neh-í rali rev tű csűn merdán 
Iíev biaműz reh reví zi zenán. 

Hadikat 47—49. 1. 
*) Ädemi der dsilián eszbáb eszt 

Zän heineb száleli mándeh dor kli'ábeszt 
Khalk tá der dsihání eszbábend 
Hemeh der kesti end u der kli'ábend 
Tá revansán csih bined ender kh'&b 
Ez pis-i szál u meh szeváb u 'ukáb 
Ätis-i tiz táb-i kh ism buved. 
Csesmeh-i ab nűr-i csesm buved. 
Girjeh der kh'áb májeh-i sádíszt stb. 

Hadikat 49—50—53. 1. 
**) Egy ismeretes tradit iora czéloz, mely szerint 'Ali és Fa t ima egy-

kor két fiuk betegsége miatt há rom 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 rágott 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 szívűnek 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 és 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 solymászt 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-
Rik két böjti napon hasonlókép elajándékozták az enni valót. Ezért igért 
Allah nekik örök boldogságot a kérdéses 7(i-ik szúra 12-ik versében. 

*) 'lajszir al-Beidavi (Konstantinápoly 1880.), 775. 1. 
**) Her csih dári beráh-i hakk biguzár 

Kiz gedáján zerífter eiszár 
Dsán u dil bezl kun kiz ab u zigil 
Bihter ez dsftdhászt dsehd-i mukill 
Szeid u szerferáz ál-i cabá 
Jáft tesríf-i szűreh-i halata 
Zän szeh kursz dsevín bi ruikdár 
Jáft der pis-i mihterán bazár 
Khiz u biguzár dunja dűn rá 
Tá bijábl khudái blcsíin rá 
Jek dirhem szedekeh ez kef-i dorvis 
Zi hezár-i tevánger ämed bis. 
Zánkih dervisrá dili r ls 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 elől, ki csak meglátta. Menj, tür j nélkülözéseket, képezd 
magad, ha üdvözülni akarsz. Ha nem, akkor készülj a pokolba 
vezető útra.*) 

Innen vette az eszmét Rumi 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 csűn zibiseli szeld kunond 
Gerden u bor dft pás keid kunend 
Her du csesrnes szoljuk firú duzend 
Szeíd kerden űrá bíáműzend 
Khű zi eghjár u 'ádeb báz kuned 
Csesrn ez án digerán feráz kuned 
Endeki ta'imeh-rá seved rázi 
Jád náred ez ta ' imeh-i mazi 
Báz dáres zi kb'od pejádeh kuned 
Gúseh-i csesm-i ft gusádeh kuned 
Tá kemeh bázdár-rá bined 
Khalk ber bázdár neguzined 
Zu szitáned hemeh t ' ám u seráb 
Neseved jek zomán bi ú der kh'áb. 
Digerán gháfilend tű husdár 
Yonder in reh zubánet kliamus dár 
Sarli-i in kft hemob ta ' ám u seráb 
Ez muszebbib szited neb oz eszbáb 
B a d ez án ber gusájodos jek csesm. 
Berizá binigered der ű neh bekbesm. 
Ez szor-i reszm u 'ádeh ber khized 
Bá diger kesz beteli' námized 
Bezm u deszt-i mulükrá sájed 
Szeid geb-rá bedft biárájed 
Csún rijázet nejáft valisi mánd 
Her kill dídos zi pís-i kh ' i s biránd 
Rev rijázet kes áret bájed báz 
Ver neli 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 lehet a mi fajunk azonos a mi kirá-
lyunkéval. 

A mi lényünk az ő lényéért semmivé vált. Mikor a mi misó-
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 ti tkát 
kimondani. A Korán rejtelmét maga a Korán jól tudja, ő tőle halld 
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 bőségtől. 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 nim dsinsz-i sehinseh dúr ez ú 
Lik dárem der tedselll núr ez ú 
Niszt dsinszijet zi rüi sekl u zát 
Ab dsinsz-i khák äined der nebát 
Búd dsinsz-i ätis ämed der káváin 
Teb'rá dsinsz ämedeszt äkhir mudúm 
Dsinsz-i ma csün niszt dsinsz-i sáh-i má 
Mái má sud belir-i mái ű fenú 
Csűn fená sud má ji má ű mánd ferd 
Pis páji eszp-i ű gerdem csú gerd 

Mesznevi ma'neví (Bulák 1268.), II. 43. 1. 
**) Csűn nebásed zi meliremán beniliuft 

Szirr-i kúrán zubán nedáned guft 
Szirr-i kúrán kúrán nikú dáned 
Zú sinev zänkih kh'od hem ű dáned 
Kesz nebisinákht dsuz bedideh-i dsán 
Herf-pejmál ráz-i kúrán kh'án 
Hcszt 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 há t ra 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 hetük olyanok mint a kagyló ós 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 ? H a csak a nyelvet érted, de nem fogod fel a lelki értelmét. 
Lépj be 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, nedvesót, belsejét, 
külsejét, egy szóval mindent, a mit a teremtő szó létre hozott és a 
törvényeket, melyeket ő tett olyanokká. 

Der biábún-i ghaflet end hemeli 
Merg hemcsú sebán u khalk remeli 
Vender in bádijeh hevá u heván 
Rig-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 
Äb mikhűr bezerf der meniger. 

U. ott. 
**) Gercsih naks-i szukhun hem ez szukhun eszt 

Bűi Jűszuf derűn pirahen eszt 
Bűd der Miszr mándeh Jűszuf khűb 
Bű be-Iian'aán reszid zi J'akűb 
Herf-i kúrán zi ma rni kúrán 
Hemcsunán eszt kiz libász-i tű dsán 
Herf rá ber zebán tuván ránden 
Dsán-i kúrán bedsán tuván kh'ánden 
Szedef ämed hurűf u kúrán durr 
Neseved máil-i szedef dil-i liurr 

Hadikat (Bombay 1859.), 82. 1. 
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Az Isten tulajdonságaira tanít az meg téged. Igazi történeteket 
mond el néked.*) 

Abű-Bekr-1 dicsérve így polemizál a síitákkal Szenáji: «Meg-
újította ő az imádság és az adakozás kötelességét. Általa megerő-
síttetett a veszedelmekkel szemben a hit oszlopa. Á 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. 0 lett a hit megtar-
tója. Alakja és élete csupa 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 Abu Bekr bájait neked? 

Hogy lennél te képes az ö jámborságát meglátni ezzel a te 
rövidlátó szemeddel? 

A hitből keletkezik az Abu Bekr-t látó szem. Nem az eret-
nekség (v. siitaság) és a boszúvágyból ered az. Iszrafil trombitája 
a feltámadás főhelyére hívja majd őt. Hogy tudná öt méltányolni 
a si ' ita? 01) te, ki nem tudod méltányolni Abú 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 csesl t 'am lezzet-i kúrán 
Csűn zebán burdí u neburdi dsán 
Ez der-i ten bemenzer-i dsán ál 
Betamásái bágh-i kúrán ál 
Tá bedsán-i tü dsumleh binumájed 
Äncsih búd äncsih heszt u äncsih äjed 
Ter u khusk-i dsihán derún u birűn 
Äncsih mevdsűd sud bekun fa jekűn 
Hukmháj i kih gest ez ú mehkűm 
Hemeh gerded turá ez ú maTúm 
BÍBinevaned turá szifát-i khudáí 
Gesteh plset beszidk kisszeh szerái. 

Hadikat 87. 1. 
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a r o k o n s á g á é r t szeret. Az m a g á n a k r Al i -nak a lelki ká rá t a k a r j a . 
T u d a t l a n s á g és h iva lkodásbó l boszút a k a r á l ln i 'Ali k iön tö t t 
véréér t .* ) 

H a n e m volt is vak i m á d ó j a 'MK-nak, azér t perzsa e m b e r 
lé tére n a g y t isztelet te l szól a I ie rbe lá- i m a r t y r o k r ó l . Az i smere tes 
a r ab m o n d á s i l lus t rá lásá ra , hogy egy jó n ő többe t ér ezer rossz 
fér f iná l ( i m r á t u n szá l iha tun k h a j r u n m i n a l f in r adsu l in szűin), egy 
buzgó m o s z l i m nő p é l d á j á t hozza fel, ki 'Ali és Mohammed csa lád-
jából s z á r m a z o t t . «Volt K ú f a v á r o s á b a n egy ö reg asszony. E laggo t t , 

*) 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 
Álemi keszed káfiri kerdeh 
Ű szebuvet-pejámberi kerdeh 
Szüret u sziretes hemeh dsán bűd 
Zän zi csesm-i 'evvám pinhán bűd 
Osesm-i mu'min dsemál-i ű hined. 
Kűr kej csihreh-i nikű bined 
Dsán pur kibr u 'aki pur mekret 
Kej nemájed dsemál-i Bű Bekret 
Tű bedin esesm mukhteszer binis 
Csűn tuváni bidíden ez dinís 
Csesm Bű Bekr-bin zi din khízed 
Neh zi reiz u heváji kin khized 
Szűr szadr-i kiámetes kh'áned 
Ráfizi kadr-i ű kudsá dáned 
Ej nedániszteh szidk Bű Bekri 
Tű csih dáni szeláh bi mekri 
Ráfizirá meliel-i än nebuved 
Väncsih u zenn bered csunán nebuved 
Tű csih merd-i Ali u 'Ebbászi 
Meszlehet ez dsahl nesinászi 
Änkih iblisz vár ten bined 
Hemeh rá hemcsű 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 'Alirá bedsán ziján kh'áhed 
Ez berá-ji fuzűli u dsahli 
Báz dsűjed zi bughz khűn-i 'Ali 

Hadikat 122. 1. 
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gyönge és sokat tapasztalt. 'Ali és Musztafa gyermekei közül való 
volt. Jó barát és segítő társ nélkül egyedül éldegélt. 

Néhány kis árva gyermeke volt neki. Megelégedett a Kerbelá-
ból jövő szellővel. Mindennap korán reggel kivitte ez az öreg asz-
szony gyermekeit a szabadba. Kijött a városhói 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 ö nem is siita, 

*) Bűd der sehr-i Kúfeh pi r zeni 
Szál khűrdeh u zelf u mumtehini 
Bűd ez evlád-i Musztafa u 'Ali 
Mumteliin mándeh bl hebib u veil 
Kúdeki csend zir deszt je t im 
Sud kán'i zi Kerbelá beh neszim 
Zál her rűz bámdád pegáh 
Kűdekánrá figendi ender ráh 
Amedi ez miján-i sehr birűn 
Dideh ez zulm-i Zálimán pur kliűn 
Ber reh-i Kerbelá biisztádl 
Ber kesidl zi derd-i dil bádi 
Goftl etfálrá hemi pújid 
Vin nikű bádrá hemi bújid 
Pister zänkih der seved der sehr 
Berguzid ez neszim-i meshed belír 
Seved ez her dimághí alűdeh 
Bád csűn gest sehr pejműdeh 
Hezz ez in bád dsumleh ber dárld 
Szűji ná elli u kheszem meguzárid 
Men ghulam-i zeni kih ez szed merd 
Biguzered rűz-i nár u berdábord 
Kadr-i mir Husszojn csű bisinászed 
Ez dsefábűji kheszem neliirászed. 

Hadikat 150. 1. 
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azért nem barát ja ő Jezid-nek és 'Ali családja többi ellenségeinek. 
«A ki rut 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. Botorul 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 ebhez 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 Jezed 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 Jezid 
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 ánkesz csih dűzekli csili biliist 
Merd 'ákil ber ankeszi khended 
Kiz pej kh'ís nár bipeszended 
Din bedunja bekhireh bifirúsed 
Nekuned nik u der bedí kűsed 
Kliireh rázi seved bekhűn-i Husszejn 
Kih fezűn bűd vaka'es ez szeklejn 
Ankihrá in khabisz hál búd 
Mu' minánrá kej ibn-i khál búd. 
Men ezin ibn-i khái bizárem 
Kiz pider niz dil ázárem. 
Pesz tú gűi Jezid mir niszt 
'Amr 'Ász pelid pir niszt 
Ankihrá 'Amr 'Ász básed pir 
J á Jezid pelid básed mir 
Musztehakk-i 'azáb u nefrin eszt 
Bedreh u bed fe'ál u bed dineszt 
La 'net i dádger ber ánkesz bád 
Kih mer ürá kuned beh niki jád 
Men ním dűszt dári Samr u Jezid 
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Mind a két orthodox jogi iskola alapitójának dicsőítését bele 
foglalta a Hadikat keretébe Szenáji,. 

Egyformán egekig magasztalja Abu Hanifat1) és Só fit."2) 
«Mikor a hit elvesztette azokat a derék férfiakat (valószínűleg 
Mohammed társaira czéloz). Zavarba jöttek akkor a hitre nézve az 
emberek. 

Mind kibékítette őket az iszlámmal No'maní-n&k vélemény-
adása. Annak a tudás ege napjának a hit teli holdjának Bű Hanifa 
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 fellengző dicseretekkel halmozza el Sáj'it. «Mikor 
kialudt a próféta hitének a lámpája. A tudomány a kutatás kíván-
ságának a holdja mutatta akkor az arczát. 

Z'än kabileh menem be'ahd ba'id 
Ez Szénái bedsán-i mir Husszojn 
Szed hezárán szenászt dá'im dejn. 

Hadikat 150—1. 1. 
') Brockel mann: Geschichte der Arabischen Litt. (Weimar 1897.), 

I. 169. 1. 
*) U. ott 178. 1. 
3) Din csft biguzest ez dseván merdán 

Klialk der din sudend szergerdán 
Hemeh-rá báz rá-ji No'máni 
Ästi dádeli bá muszulmánl 
Äftäb-i szipihr ma'rűfl 
Bedr-i din Bú Hanifa Kúfi 
Hemeh-rá ez pej szeláh-i dsilián 
Megliz i szunnet nihád onder dsán 
Büd dor zir-i gunbed-i azrak 
Hudset i szidk der mebobbet-i hakk 
Dil-i ű csun szer-i khired liusjár 
Ten-i ú csú dil-i kata bidár 
Pisvá-ji oimeli-i din bűd 
Tlm u hilm u szekhás ä'in bűd. 

Hadikat 151. 1. 
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A hittndományból 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 ő bizonyítani a szent törvény igazságát. 

Az ő, ki mint a világ teremtője erőt vett a hit ellenségein. 
Imám volt ő a hit útján. 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 Rabáha (helyesebben Bawába) történetével illusz-
trálja a .jámborságra való törekvést. «'Abdullab Rabáha a próféta 
barátja. Kit befogadott az Úr követe. Moliammed-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 
liirt '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 ö kötelessége.»*") 

*) Csű firű sud csirágh-i din-i nebi 
Rűi bineműd máli-i metldbi 
Dersz-i din szakht ez pej takdisz 
Szadr-i szunnet Mohammed Idrisz 
Ez pej tálibán-i nűr-i jakln 
Kh'isten vakf kerdoh ber der-i din 
Ber kh'od ez cakl-i kh'is hies neszákht 
Der reh-i ser' khisten der bákht 
Musztafal gut'teli u senid bedsdn 
Z'än neműd beserc i ű burhán stb. 

Hadikat (Bombay 1859.), 153. 
**) 'Abdullah Rebáheh jár-i reszűl ' 

Kerdeh búdi 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 nz az istenséggel folytatott, bizonyítja Szenáji. 
«Imádság közben így szólt az Istenhez Mózes: Oli 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 ós a 
rúbint. De ha jobban megnézed, csupa héjból állnak ök. 

Eétegesek és sokruhájúk mint a veres hagyma. De olyan 
büdösek, rossz szaguk mint foghagyma. Mind vesztegetésből élnek 
és vesztegetnek. Úgy görnyednek a teher alatt mint a szamár. 

Az árvák és az özvegyek pénze égeti folyton a belsejüket.**) 

Ber szeid-i hukűk szuhbet dást 
Jekzemán kbidmetes firű noguzást 
Ánzemáni ki Dsabríl Amin 
Äjet ävurd ber részül guzln 
Kill buved ummet-i turá nácsár 
Ber dsehonnem béli dsumleli ráh guzár 
Ník u bed äverend ber ätis 
Kh'áh klios dil nisln kh'áh nákbos stb. 

Hadikat 164. 1. 
*) Der munadsát bá khudá Musza 

Guft já kerdigár u já maűla 
Ez her äncsih äfridi ez leün 
Csiszt kemter ez khulkhá der koún • 
Guft kiz kliulkháji men Mftsza 
Niszt bihter be'álem ez takva 
Szer-i ber tá'et-i jakin takvaszt 
Muttekl sáb-i dsennet ul mavaszt 

Hadikat 165. 1. 
**) Rűisán csún pijáz u la'l nikúszt 

Csűn nikü binigerl bűd hemeh pűszt 
Csűn pijáz ez libász tű ber tű 
Lik csún szír gendeh u bedbű 
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Saját hibáját is másnak tudja he a balga, ezt Szenáji a tükröt 
találó néger történetével teszi szemléllietöbbé. Egy tükröt talált 
az úton a néger. Megnézte benne a saját orczáját. Pisze orrot és 
rút arczot látott. Tűzszemet és szén orczákat. 

Mivelhogy nem rejtette el előle a hibáját a tükör. Földhöz 
vágta azt és ily szókra fakadt : A ki ennek a csúnya dolognak a 
gazdája volt, rút volta miatt dobta ki azt az útra. Ela olyan szép 
lett volna a tükör, mint a milyen én vagyok, hogy heverhetett volna 
itt az út porában ? 

Rútságától ered az ő megvetett volta. Feketesége miatt van 
ö 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 
hamis 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. Ugy tetszik neki elég téves felfogással, hogy 

Hemoh risvet khűr end u ká'idek kher 
Zir bár end kh 'á r hem csűn klier 
Ez jetimán u bivegán dinár 
Kerdek dáim butűnsán pur nár 

U. ott 165. 1. 
*) Jáf t áineh zengi der ráh 

Ender ű kerd rű-ji kk'is nigáh 
Bin! pekhcs did u rűi zist 
Csesmi ez ätis u rukki zftngist 
Csűn berű 'eibes áineh neh niliuft 
Ber zemines zed ánzemán u biguft 
Kánkih in zistrá kliudávend eszt 
Bekr- i zistis ber reb efgend eszt 
Ger cseh men pur nigár bűdi in 
Kej der in ráh bűdi ín 
Bikeszi ú zi zist khú-ji űszt 
Zill-i ű ez szijáh rűj i űszt 
í n csenin dsáhili szű-ji dáná 
Inet ra 'ná inet ná biná 
Niszt ín dsá csft mer khiredrá berg 
Merg bih bá csenin berifán merg 

Hadikat (Bombay 1859.), 166. 1. 
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ő 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 bolondit téged. De azért ma sincs róla tudomá-
sod. Ne hallgass többet jó, rossz beszédre. Hanem a mit hallottál, 
az szerint cselekedj. Ob 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 bandsárod, 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, liogy ez az 
egyén istentagadó pogány, az másik meg bitetlen. Tekints uram 
önmagadra (szó szerint a saját gallérodba), vájjon megvan-e még a 
bi ted? Saját magadért fájjon a fejed, ne törődj másokkal. Saját 
magadat tedd az előtérbe. Miért kell neked ilyen sötétséget tűrnöd» 
ha 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.*) 

*) Meszelet hemcsű merd der kestiszt 
Zän turá fül szál u mell zistlszt 
Änkih der kesti eszt u der derjá 
Nezeres kezs buved csű ná bfná 
Zann esunán äjedes behlreli csunán 
Szákin ű Iszt u száhileszt reván 
Ml nedáned kih űszt der reften 
Száhil aszűdeh eszt ez äsuften 
Merd dunja pereszt ez anszári eszt 
Hemcsű kűdek z'elf u nádáneszt 
Tű begoftár gharreh seb u rűz 
Lik mac lűm-i tű negest imrűz 
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S o r r a veszi a l e lk i t u l a j d o n s á g o k a t , a b ű n ö k e t és az é r zékeke t 
Szenáji. Az ész t p é l d á u l így m a g a s z t a l j a : « M i n d e n , a m i j ó és 
rossz v a n az ég a l a t t . M i n d a n n y i a n a bö l c se s ség t e r m é s é n e k a 
k a l á s z s z e d ő i . Mikor az az ö r ö k k é v a l ó s á g u d v a r á b ó l leszá l lo t t . 0 á l -
t a l a é r v é n y e s ü l t a t u d o m á n y és a g y a k o r l a t . Úgy a kezében v a n 
nek i az ü g y e k ku l c sa . M i n t a h o g y az ő l é t e z é s é h e z v a n kö tve a 
c se lekvés ú t j a . 

A j ó n a k ő az a l a p a n y a g a é lesz tő je és a g o n o s z n a k az á r n y é k a , 
0 az o k a a n n a k , a m i vo l t , a m i v a n és a m i l ehe t .* ) 

Bis mesinev zi nik n bed goftár 
Äncsih bisenideh-i bekár der ár 
Ej nedideh zi ralimét u ferr-i tű 
Kber-i cIsza bekh' áb dseser-i kher-i tű 
Gliarr-i I l m eszt nekhvet-i bűdijet. 
Kibr u cedseb eszt khesm u khosnűdijet 
'Ilm dári cemel neh dánk kheri 
Bär-i gűher beri u káh khűrl 
Danisét heszt kár beszten kű 
Khendseret heszt széf sikeszten kü 
Gű-ji ez bűi kh'od nejábl ez án 
Kin fulán mez hebeszt vän behemán 
Kín fulán mulliid án fulán káfir 
Der niger khodsa der giribánet 
Tá bedsá mándeli eszt imánet 
Gham-i kh'od khűr ez dígerán mendís 
Tű ber-i khisten binih der pis 
ínhemeh zulmetet csili bájed burd 
Ger jakini kih mi bibájed murd 
H m bá kár szűdmend buved 
Tlm bikár páj-bend buved. 
"Ilm dári veli beszűd u r ibá 
Műlcei lik ber feszád u ziná 
cIlm-i mukhlisz derűn dsán básed 
Tlm-i dűri ber zebán básed. Hadikat 167. 1. 

*) Her csih der zir-i cserkh nik u bedend 
Khoseh cslnán khermen-i kliired end 
Csűn der ämed zi bárgáh-i ezel 
Sud bedű rászt kár "ilm u femel 
Hem kilid-i uműr der desztes 
Hem reh-emr beszteh der liesztes 
Májeh i nik u szájeh-i bed űszt 
Szebeb-i bűd u heszt u básed űszt 

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 árnyóknak? A világész a mindenség alatt van. 
0 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 khúszt 
Änkih szájeh-i kliudál güjend űszt 
Szájeli bá zát ásná básed 
Szájeh ez zát kej dsudá básed 
Szájeli dsuz bendeb vár kej básed 
Szájeh-rá ikhtijár kej básed 
'Akl-i kuli takhteh zir-i kuli dáred 
Her kudsá emir emir kul dáred 
'Aki tá pisgűi fermáneszt 
Szukhunes bem karin-i kúrán eszt 
Folz-i ú der szefá szekineh-i rúh 
Fazl-i ú der vefá szefineh-i Nűh 
Hercsih zán bárgáli fermán niszt 
Änhemeh derűszt dermán niszt 
'Aki berter zi vohru u hissz n kijász 
Berter eszt ez felek szitáreh sinász 
'Akl-i kuli mer turá reháned zúd 
Ez karini div ätis u dúd 
'Aki rá háil-i dsehim sinász 
Nebuved bemcsú 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. H a valami rosszban töri a fejét a rendőrfőnök, akkor ez a 
megbízott hivatalnok elcsapja öt. 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). És a ki igényt tart a mi barátságunkra (az 
Isten iránti rajongó mysztikus szerelmet érti). Megsemmisítem én 
annak a lelkét és a testét (a sznü 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 meszálili mudebbir-i dsán űszt 
Der memálik debir-i Jezdán űszt. 

Hadikat (Bombay 1859.), 170—1. 1. 
*) Heszt 'ezá csű sehr u piseh verán 

'Aki desztűr u dil derű szultán 
Khasm sahneh eszt u árezű 'ámil 
In jekl zálim an diger dsáhil. 
'Ámil ár hícs sart biguzáred 
Khired űrá besahneh biszipáred 
Sulineh ger hics gűn szigáled bed 
In müvekkel űrá birűn ared 
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 
598 



S Z E N Á J I É S A P E R Z S A V A L L Á S O S K Ö L T É S Z E T . 1 CI7 

Hogy a földi életbeni jólét a más világom szenvedést vonja 
maga után, így fejtegeti Szenáji. «Bahlűl*)-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, 
kórdó 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 
leczkéjére 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-

Her dü nebuved behem jeki biguzár 
Zln szerá-ji nefisz deszt bidár 
Heszt bi kadr dunjá gheddár 
Mer szegánrászt dunja murdár 
Vitnkih ez kerdigár 'ukba kh'ászt 
Ger mer űrá dihím dsumleh revászt 
Zánkih kustár khúbkáránrászt 
Dsumleh 'ukbá lielál kh'áránrászt 
Vänkih da'ví dűszt 1 má kerd 
Ez ten u dsán-i ű ber ürem gerd 
Hlcs eger binigered szű-ji eghjár 
Zindeh űrá her áverem ber dár 
Ddnl ez behr-i esiszt rends u caná 
Zánkih allab aghjár minnd. 

Hadikat 193. 1. 
*) Beale: An Oriental Biographical dictionary (London 1894.), 97. 1. 

**) Guft Bahlűl rá jeki dahi 
Dsobeh-i berd baklisemet kli'áhí 
Goft kh'áhem duviszt csűb berű 
Csűbet csih árez űszt bigű 
Guft zirá kiz in szerá-ji szipends 
Hics ráliet nejáft kesz bl ronds 
Rüz-i in kelbeli nefsz-i ghamázeszt 
'Akl-i kuli gends kháneh-i rázeszt 
Csih szitáni ez deszt-i ánkesz kuvvet 
Kih kuned dersz i cilm mát jeműt 
Kej szezá-ji dsihán dsán básed 
Hör 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 igy 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, mert 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 maradt ott. Hegyes tűt vett a 
kezébe és neki esett vele az altestének (az eredetiben testiculus-ról 

*) Hemcsű derjá niBzt ín dsáhur 
Gám pur zehir u dil sudeh pur dur 
Merd kiz khák u ab dáred 'ár 
Bebevá ber nisined átis vár 
Zänkih der dsán bevásziteh-i eszbáb 
Zufti ez kbák ruszt u terl ez ab 
Kern nisin bá mukámi r u gliemáz 
Kib berebnet kunend hemcsű pijáz 
Kih tű ender dsihán-i bed százán 
Hemcsű rází bedeszt-i ghamázán 

Hadikat 194. 1. 
2) Dsa'far Szádik a síiták ha todik imámja, szül. 702, megh. 765. 
3) Guft rúzi be Dsa'far Szádik 

Heileh dsűi ribádihi fászik 
Kiz herámi ribá csih mekszűdeszt 
Guft zírá kill mán ' i dsűdeszt 
Zán ribádih better zi mejkháreszt 
Kín muruvvet ber án szekhá áraszt. 

Hadikat 195. 1. 
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van szó). Belenyomta abba a tűt az az annyira vak ügyefogyott 
balga. 

E közben folyton így fohászkodott: Oli 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 szívüvé tett az önimádásod. Mondd ki a világ-
róli lemondást, hogy megszabadulj.**) 

A tudományt, a próféta ismert mondására hivatkozva, hogy 
keressétek a tudományt, ha Kliinában van is, így magasztalja Sze-
náji : A tudomány az Isten felé visz téged. Nem az érzékiség a 

*) kaza kaza ilyen-olyan a csúfnevek helyott használt kifejezés. 
**) An senidi kih bűd merdi kűr 

Ademí szüret befi l szutűr 
Reft rúzl beszű-ji gerinábeh 
Mänd tenhá derűn germábeli 
Szűzeni tíz dergirifteli becseng 
Kerd zi khájohá-ji kh'is iiheng 
Szűzen ender khelid der kliájeli 
Ancsun&n kűr dselef bi májeh 
Her zemáni gufti ej kliudái ghafűr 
Hesztem ender raná u gliarn rondsűr 
Mer merá zin 'aná u gham fereds ár 
Der csenin mihnetem nemánd kerrár 
Szűzen tiz u khájeli názuk 
Birehánem be fazl-i kh'is szebuk 
Kerd merdi der iin mijáneh nigáh 
Guftes ej eblelii kaza u kaza 
Ej turá szál u máh dsahl ghiza 
Szűzen ez deszt bifigeni reszti 
Kih ez ín dsahl dsán u dil kheszti 
Tű zi dunja hemán csunán náli 
Káncsunán kűr dil zi mukhtáli 
Terk-i dunja bigűi tá birehi 

Hadikat 199. 1. 
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vagyon és 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 jövő díját gyorsan még itt felveszi. A tudatlan 
ember a szenvedésnek a barátja. Nagy lánczokkal van az leigázva. 
Mind tévelygő az, a kinek nincsen tudománya. Rövid annak a 
keze s nem éri el vele az lidvösséget. 

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 szemlélhetőbbé azt, hogy nem jó a 
hívőnek sokat összefecsegni az istenség tulajdonságairól. «A kor-
bölcs öregétől Dsuneid-töl kérdezte Sibli**) igen helyesen. Mondván: 
Oh te szent öreg, ismertess meg engem most minden tudomány 
természetes alapelvével. 

*) 'Ilm szű-ji der-i allah bered 
Neh szű-ji nefsz u mái u dsáh bored 
'Ilm bi hilm khák-i küí búd 
'Ilm bá hilm ab rúl bűd 
Dsán bi 'ilm ten bimiráned 
Sákh bi bár dil bigiráned 
Dsábil ez 'ilm dsáh dsűjed u szűd 
Muzd-i ädsel ba'ädsil äred zűd. 
Merd bí 'ilm alif-i derd bűd 
Der zendsir-i buzurg khurd bűd 
Her kirá 'ilm niszt gumráheszt 
Deszt-i ű zán szerái kűtáh eszt 
Merd-rá 'ilm reh dihed bell n'aim. 
Merd-rá dsahl der dihed béli dseliím 
'Ilm básed delil ni'met u náz 
Khumik anrá kih 'ilm sud demszáz 
Rűzgárend ehl-i 'ilm u liuner 
Szineh sán cserkh u nukteh sán ákhter. 

Hadikat 200. 1. 
**) Dsuneid egyik tanítványa Abú Bekr es-Sibli, 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 
elö egy tollat. 

Hadd mondjam meg neked az arra az útra lépés titkát. Sibll 
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 Dsuneid 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 kúlömbség 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 tekintetüket.*) 

*) Sibll ez pir-i rűzgár Dsuneid 
Kerd nikű sz'uáli ez pej szeld 
Guft pirá niliild-i dsumleh-i 'ulűm 
Mer merá kun der in zemán maTűrn 
Tá bidánem kill ráh-i 'ukbá esiszt 
Merd-i In ráh ez In khaláik klszt 
Bergir khodsa zűd kelem 
Tá bigüjem turá zi szirr-i kedem 
Sibli ender zemán kelem ber dást 
Vancsih ú guft jekjek binigást 
Guft binevlsz ez in kelem alláh 
Csű nebist In hedisz sud kűtáli 
Guft diger csih guft nlszt dsuz In 
Kh'od hemin eszt kerdemet talkin 
Tlmhá-i dsumleh zlr in kelimeh oszt 
Heszt szűret-i jeki vélik liemeh eszt 
'Ilm-i her dű dsihán dsuz in mesinász 
Bisinev fark-i ferbibl zi emász 
In bidáu u zi kii u kál guriz 
Dsumleh lueszt zán diger porhiz 
Rebveráni kill csesm-i szer dárend 
Dídeh ber pust-i rábber dárend 

Hadikat (Bombay 185!).), 206. 1. 
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Az egyszeri síitát ütlegelő ember példáját hozza fel annak 
bizonyítására, hogy az együgyű vakon követi mások példáját. «Egy 
síitát 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 öt hitetlensége és 
eretnek voltáért. Te, kinek üllőkeménységü a szíve, miért verted 
őt meg új ra és láttad el kétszázszor jobban ütleggel, te, ki mit sem 
tudsz a dologról? 

Mit vétett ő, mi a h ibája? 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 esz lajtorjája.*) 

*) Ráfizi-rá 'evám der tef-i kin 
Mizedend ez pej hamijet-i din 
Jeki ez rehguzer der nmed zftd 
Bis ez an zed kih an guruh zodoli büd. 
Guftem ár mizedend isánes 
Behr-i eskál-i kufr u imánes 
Tű csira bárí ej bedil szindán 
Bíkheber kűfti dű szed csendán 
Dsurm-i ü csiszt guft bisinev ník 
Men zi dsurmes kheber nedárem lik 
Szunniján mizedend u men bedemes 
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Mint a tevét a mellár 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 ösztönzö úti kalauza. Belső részének meghitt barátja a 
szerelem tüze. A kinek nem a szenvedés a vezetője. Nincs annak 
arról a világról tudomása.*) 

Reftem u behr-i muzd mízedenies 
rIlm kh'ándí negestí elil-i liuner 
Dsahl ez ín cilm szed hezár biliter 
'Ilm-rá her kih niszt nmádeli 
Meszeles csűn keheszt u bedsádeh 
'Alern-i 'ilm Alemíszt sigerf 
Niszt an khatteh khatteh-i khatt u lierf 
'Alem-i Alm Alemiszt forákli 
Bekh beldi anrá kill and derű gnsztákh 
Csűn turá dsahl dil bimiráned 
Kih turá kh'od bademí kh'áned 
'Ilm kh'án geret zi ádemeszt regi 
Zänkih sud khász-i seb beAlm szegi 
Bendeh dáred beszi beteb' u bedil 
Szegi Alim ez ádemi dsáhil 
Csűn nebásed esű kher szer efgendeb 
Tiz-i kher bih zi ris-i kherbendeh 
'Ilm-i din bám-i gulsen-i dsáneszt 
Nerdubán-i Aki u liissz-i inszáneszt 

Hadikat (Bombay 1859.1, 201 -2. 1. 
*) An jeki khíreli zi usturi purszid 

Kill mer űrá csunán muszekliklier did 
Kih csirá bá csenín kadd u kämet 
Kűdekirá hemi kuni tá'et 
Heikelet beszi sigerf gáh taiá' 
lvűdekánrá csira sevi matű'á 
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A hangos fohászkodás és képmutató zajos imának nem volt 
barátja költőnk. «Sibil, 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 haj tot ta: oh én szándékom, oh én kívánságom 
óhajtott czólom (az Istent érti). 

Hallgass, légy csendes, így szólott hozzá egy 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 
ő 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! 

Áz, 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 csenln mutáb'i derd 
Men kh'od ez kűdek ár csih bikheberem 
Be mehár u reszen hemi nigerem 
Derd kerdeszt mer merá gerdi 
Gesteh em men mutáb'i derdi 
Merd-rá derd-i 'isk ráhber eszt 
Ätis-i 'isk műnisz-i dsigereszt 
Her kirá derd ráhber nebuved 
Mer űrá ez án dsilián kheber nebuved. 

Hadikat 204. i. 
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zárkózás j o b b száz m o n d á s n á l . Té r j le az u t á n z á s és a szóbeszéd 
ú t j á ró l . M o n d j le m i n d e n szenvedélyről .*) 

Valósz ínű leg sa já t akkor i á l l apo t á r a czélozva, így kesereg az 
öregség n y o m o r ú s á g a i felet t . «Két r é t g ö r n y e d t a t e r m e t e m és így 
szólt h o z z á m : a föld a l a t t kell neked a l u d n o d . Las san , lassan 
m i n d visszaveszi tő lem a szeszélyes, csal fa vi lág a kö lcsönbe ado t t 
dolgokat . 

Szép a sötét h a j ú n e m ősz embe r , m e r t az az e l lenség gyöt-
r e lme és b a r á t j á n a k ö röme . Tel ihold v o l t a m és ú j h o l d h o z hason-
lóvá l e t t em. Nem neve tnek-e a b o l o n d o k az ú j h o l d n a k ? Mikor 
o lyan sovány ké t ré tű le t tem m i n t az ú j h o l d , e l sö té tü l t szemeim 

*) Sibli ángeh kih kord kh'odrá szeid 
Bűd jek rűz pis pír Dsuneid 
üidollá kerdeh ber dű rukh csű dű dsűi 
Jä murádi jä murádi gűi 
Pir guftá kliaműs bás khaműs 
Bereh-i ű hirev szukhun niefirűs 
Der reh-i ű szukhun firűsí niszt 
Der rehes bihter ez khaműsí niszt 
Der rehes rends niszt aszániszt 
Bi zebáni hemeh zebándáníszt 
Biguzer ez kál u hál pis aver 
Kál keid eszt ez ű szebuk biguzer 
Ánkeszáni kih beszteh-i hál end 
Berguzesteh zi kálet u kál end 
Kih murád-i tű űszt kh'od dáned 
Pesz ger ű niszt ínét neszitáned 
Ez hevesz biguzer u zi ma'nl neh 
Csűn dseresz niszt kár-i da'va neh 
Der munádsát-i bi zubánán ái 
Her csih kh'áhi bigű u leb megusái 
Merd-i ma'ni szukhen nedáred dűszt 
Zánkih bűdeh eszt meglizhárá pűszt 
Ez mukellid medsűi ráh-i szeváb. 
Nerdubán-i pájeli kej buved melitáb 
Her kih ez rilm szidk dsuszt biburd 
Her kih ez vej dehá guzíd binmrd. 
Biguzer ez kál u guftehá-ji muhál 
Zerreh-i szedd bihter ez szed kál 
Ráh-i taklid u kaűl-rá biguzár 
Vez heveszhá 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 tej fehérsége 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 Hadikat-ot ír ta s ezt a kort ő már az öregség 
kezdetének mondja . Meglehet, fiatalkori szabados életmódja tették 
őt kora öreggé. Ugyanebben a versben panaszkodik, hogy h iába 
multak el ifjúsága és férfikorának évei. 

Ha j és szív olyanná lettek mint a tej és a szurok. Ettől a két 
fehér és fekete madarától (a nappal t és az éjet érti) az időnek. 
A szívre szállt le a haj feketesége és eltávozott a szív fehérsége. 

Szélnek eresztettem egész életemet. Száz igazságtalanság jöt t 
az öregségtől reám.**) 

*) Gest bálá dűtá u bá men guft 
Kih hemi zir kbák bájed khuft 
Khüs khűs zi men dsihán-i liezl u medsáz 
Arijethá hemeli szitáned báz 
Merd bá 'áriz-i szijáh nikűszt 
Kánduh-i dusmen eszt u sádi dűszt 
Bedr bűdem sudem bilál miszál 
Neh bikhendend eblelián zi liilál 
Csűn hiláli dű tá sudem bárik 
Gest 'álem be csesm-i men tárik 
Merd csűn pír gest 'ádsiz gest 
Sábrá selb u 'adsz hádsiz gest 
Penbeh ez gűs kerd bírűn merg 
Kill biszáz ez beráji reften berg 
Sir jekszálegim kerd ászer 
Pesz csehil szál gird-i 'áriz u szer 
Seb-i bernáijem beb nimeh reszíd 
Szubh-i piriem ez ufuk bidemid. Hadikat 207. 1. 

**) Műi u dil sud csü sir u csűn katrán 
Zin dú murgh-i szijeh u szepid-i zemán 
Án szijáh-i műi reft bedil 
Van szepidi dil zimászt bellii 
'Umr dádeni bedsumlegi ber bád 
Ber men ámed zi seíbi szed bidád. 

Hadikat (Bombay 1859.), 207. 1. 
6 5 8 
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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 Úr 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, 
ha nincs hozzá képességed. A beavatottnak ajándék a halál. 

/ 

Tartsd ajándéknak a nem hívott vendéget. Az Ur ajándéká-
nak ismerd őt a hit út ján. 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 dsihán kih 'aki u imáneszt 
Murden-i dsiszm záden-i dsáneszt 
Ten fidá kun kih der dsihán-i szukhen 
Dsán seved zindeh csűn bimired ten 
Dusmen-i hakk teneszt kliákes dár 
Kibleh i hakk dileszt pákes dár 
Hemeh aláis-i ten ez tin eszt 
Hemeh áráis-i tú ez din eszt 
Kehber-i in ráhrá csű merget niszt 
Blnevá i mekun csű berget niszt 
Merg hedijeh-eszt nezd-i dánendeh 
Hedijeli dán milimán ná kh'ándeh 
Szűj-i din liedijeli-i kbudájes dán stb. 

Hadikat 210. 1. 
0 0 9 
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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 khándek em kih rűhullah 
Sud beszehrá birűn sebi nágáb 
Szá'eti csún bireft kh'áb girift 
Beszű-ji kli'ábgeh sitáb girift 
Szengi efgendeb did bális szákbt 
Kb'áb-rá jár gest u bis netákbt 
Szá'etí khuft u zűd sud bidár 
Did Iblíszrá der än bendsár 
Guftes ej rándeh u szeg ma'lűn 
Becsih kár ámedi berem befeszűu 
Dsájgáhi kill iszmet-i 'Isza'szt 
Mer turá kej der än makán mava'szt 
Guft ber men tű zekbmet 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 Mamit 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 äkhir tekelluf ez csih kuni 
Der szerájem teszerruf ez csih kuni 
Dsumleli-i dunja hemeh szerá-ji men eszt 
Dsá-ji tú niszt milk u dsáji men eszt 
Milket-i men boghezeb csűn giri 
Tű be'iszmet merá zebűn giri. 
Guft ber tű csih zehmet ävurdem 
Keszed i milket bigűl kej kerdem. 
Guft kin szengrá kib bális-i túszt 
Neh zi dunja csun girifti szuszt 
'Isza an szengrá szebuk bindákht 
Sakhsz-i Iblísz ez än szebeb bigudákht 
Guft kh'od resztí u merá randi 
Herdűrá ez bend birehándi 
Bá tű zin pesz merá nebásed kár 
Milket-i men tű rev bemen biguzár 
Tá csenín táb'í tű dunja rá 
Kej tuváni bidid 'ukba-rá 
Bev zi dunja tem'e biber jekszer 
Guher u zerr-i ü tű khák sumer. 
Kkák ber szer-i lieránkih dunja kh'ászt 
Merd dunja pereszt bád u hevászt. 

Hadikat (Bombay 1859.), 227. 1. 
*) Merd selivet peresztrá dizskhim 

Better ez but pereszt kh'ánd hekím 
611 
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Igazi szufi szellemben dicséri a búfelejtő bort Szenáji «Az 
okos embernek, ki az igazság ú t já t járja. Annak szél és bor a táp-
láléka (a bád 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 elégetője. 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 őt 
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 cUzza u Manát 
Kin zi kheűf ez bedi neszázed száz 
Vän zi sehvet bebed girájed báz 
Khesm u sehvet dsemál-i liejváneszt 
'Ilm u hikmet kemál-i inszáneszt 
Tű begűher klielifeh-i zi khudá 
Ber kheri u szegi firűd mejái 
Bekhndái ár tű ádemi liesztí 
Tá tű ez äz u árezű meszti 
Szer behukm-i khudái kli'is der ár 
Arezű 11 ázrá biguzár 
Kerdeli-i bá dil u dsiger der hem 
Khesm-i Iblisz u sehvet i ádem 
Zin dű kuvvet begáli i nám u neberd 
Beszebá' u behimeli názed merd 
Khuft ti szetvet álet-i kher dáned 
Sehvet u khesm áfet-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 enduh usztád eszt 
Zánkih gliam kh'ári ádem bád eszt 
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B á r m e d d i g él is az embe r , mind ig r ö v i d n e k t a l á l j a az é le té t . 
Eze r év vol t Noé é le tkora .*) M e g n y u g o d o t t a b b a n az ő r e m é n y só-
vá r t e rmésze t e . Mikor m e g h a l a d t a a k i l enczszázö tvened ik évet . 
Vissza tekin te t t e l m ú l t éve inek e r e d m é n y é r e s s z o m o r ú a n igy szól t : 
«Oh hogy ez a t ízszerszáz év kevesebb volt n e k e m tíz rossz napocs -
káná l . Végre ő is m e g h a l t ós n e m m a r a d t é l e tben .**) 

A vi lágias gondo lkozású ember úgy e l t ávo lod ik az is tenségtől 

Ziregánrá der ín szeráji kheráb 
Hics gham kh'áreh-i medán csű seráb 
'Akl-rá ger szű-ji tű heszt sikűh. 
Bádoli i aki duzdrá menikűh 
Ez teri tef nisán i szefrá űszt 
Ez nefsz-i naks szűz-i szeűdá űszt 
Gul csű nezdlk mul pejám dilied 
Tá bed bű-ji kh'ís fám dihed. 
Bemesám ánkih gul binebűjed 
Ez mesámes nisát-i dil rűjed 
Endeki ez ű cazíz u ten dár eszt. 
Báz biszjár kh'ár ez ű kli'ár eszt 
Tá tű űrá kliűri 'azizes dár 
Csűn turá ű khűred bimánes kh'ár 
Her dű jek reh bigiredet beszirát 
Pesz csili bádeli khűrl csih vakf i ribát. 

Hadikat (Bombay 1859.), 233. 1. 
*) Noé a mohammedán traditio szerint a hosszú élet példaképe, 

Ab ti Hátim-nál a második holyet foglalja el az aggok sorában 1450 évre 
torjedő életével. V. ö. Goldziher: Abhandlungen zur arabischen Philologie, 
Zweiter Theil, das Kitäb al Mu'amma rin des Alm Hatim al Sigistäni 
(Lejda 1899.), 1—2. 1. Ahmed Beds a jeles török mystikus író megjegyzi, 
hogy a magyarázók eltérő nézeteket vallanak Noé életkoráról (müfeszirler 
hazret i Nűli alejhi esz-szelámin ömrinde iklitiláf ederler) ő maga 'Abbász 
nézetét fogadja el és 950 évet ad Nőének (pesz Nűh alejlií esz-Szelámin 
ömri dokűz jüz elli jil oldí), Szenáji egy helyen 1000, másutt 950 évesnek 
mondja Noét. V. ö. Envár ül 'dsikín (Bulák 1300.), 38. 1. 

**) Nűh-rá W dsumleh dih szed bűd 
Hirsz-i uruid-i ű her an ászűd. 
Csűn guzer kerd nuh szed u pendsáh 
Der fezalik beheszreh kerd nigáh 
Guft áűkh kih ber men ín dih szed 
Bűd komter zi rűzeki dih bed. 
"Akibet hem bireft u pis nemánd. 

Hadikat 236. 1. 
6 1 3 
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mint az egyszeri zarándok, ki egy nőbe lett szerelmes a szent he-
lyen. (IHallottad-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 perczben 
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. 
«Ob 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 teremtőd 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.*) 

*) Än senidi kih der teváf zeni 
Guft bá än dseván nikű szukheni 
Csűn űrá der teváf did än merd 
Gest vekti zi szabr u dánis ferd 
Gest 'ásik bejek nezer der hál 
Guft bá zen zi liál-i kh'is elivál 
Guft bá än dseván zen ez dánis 
Ancsunán zen zi merd bili dánes 
Káj dseván niszt mer turá rua'lűni 
Kiz kih mändi der in nezer malírűm 
Ender in mevz'i ej dseván zerif 
Än bih äjed kih űszt merd 'efíf 
Vejliek ez kháliket nejäjed serin 
Kih bejek szű figendeh-i äzerin 
Iíhálik-i tű be tű sudeh názir 
Tű bedil nesndeli beres liázir 
ín neh dsá-ji temettu' u nezer eszt 
Dsáj-i térsz eszt u inevzi' khetereszt 
Kerdigár-i tű mer merá nigerán 

OH 
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Nincs sokra szüksége a halandó embernek. «Volt Lukmán-
nak egy szűk kunyhója. Olyan szűk volt az mint a nádsíp szája és 
a lant kebele. 

Kérdezte Lokmántól egy hányi-veti ember: Micsoda ház ez, 
mely hat arasznyi és bárom nádszálnyi (sic) ? Hideg sóhajjal és 
könnyes szemekkel így felelt az öreg Lokmán. 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 liozza fel Szenáji: «Olyan ez a csalfa világ mint az a nisa-

Tú besehvet mutáb'i digerán 
Merd-rd serru bih beher kári 
Niszt csűn serm mer turá jári 
Serm dár ez khudál kliálik bár 
Vángeh ez khalk hics bák medár 
Herkih ez kerdigár terszendeli eszt 
Khalk-i cálem ez ú hirászendeh eszt 

Hadikat 231. 1. 
*) Dást Lukmán jeki kurics-i teng 

Csűn gulű gáh-i ndi u szlneh-i cseng 
Bűi fuzúll szu'ál kerd ez vej 
Csiszt in kháneh ses bedeszt u szeh nej 
Bá dem-i szerd u csesm-i girján pir 
Guft haza liman jaműt keszir 
Der ribátl makám-i men guzeri 
Ber szer-i pul szerál u men szeferi 
Csűn kunem kháneh-i gil ábádán 
Dil-i men ainamá takűnű kh'án 
Gurbeh-i dűdeh csűn zenem sáneh 
Ber reli-i rűd csűn kunem kliáneli 
Ähen-i szerd csend kűbem men. 
Kháneh-i vírán csend rűbem men. 
Pis szerszer csirágh csih firűzem 

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 haláltól, 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 külömben a legjobb hitszónok. «Nem hal meg, nem 
enyészik el az embernél, a kétszínűségnél egyéb a kimúláskor. 

*) Meszelet heszt der szerá-ji ghurűr 
Hemcsűii an jekli firüs-i Nisapűr 
Der Teműz an jekliek nihádeli boli pls 
Jek klierídár ni vű dervis 
Jekh gudázán sndeh zi germi merd 
Bá dil pur zi dágh u bádem-i szerd 
Zänkih 'umr guzásteh báki dást 
Äftäb-i teműzis negudást 
In hemi guft u esek mibáríd. 
Kill beszi man nemánd u kesz nekherid. 
Kimet-i rűzgár i aszáni 
Beszer-i rűzgár eger dání 
Csiszt rakl evvel ín dsihán diden 
Pesz behiszbet berin dsihán diden. 
Berg-i dunja khired neh bipeszended 
Merg ber berg-i in dsihán khended 
Csűn neterszi tű ez edsel khűrdi 
Än zi ghaflet sumer neh ez merdí 
Tu neh-i ber edsel dilir henűz 
Gűr gűreszt u sir sír henűz 

Hadikat 239. 1. 
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Az egyszínű embernek nincs mit félnie a haláltól. Te a bit-
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 megfelelöleg 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 fzákhten csinálni és szukhten égetni igékkel)-

Hadd tudassa az a gondtalan a siket és a vakkal, liogy 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 liogy változtattam 
újholddá amannak. Ezután az általánosságok után felsorolja Ádám-
tól kezdve az ismcrtesebb prófétákat: «Hagy beszélje el, hogy 
Ádám és Setli 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 bünhödését. Izsák és Iszmael történetét.**) 

*) Dsuz dűrengi nesud zi merd belák 
Merd-i jekreng rá ez merg csih bák 
Medsliszi vá'iz reftenet hovesz eszt 
Merg-i heuiszájeh vä'iz i tft besz eszt 
Zádegán csűn rebim biperdázend 
Szefer-i merg i kh'ísrá százend. 

U. o. 
**) Szer guzesti edsel sinev bári 

Tá bigűjed csigűneh százem dsáh 
Tá bigűjed csigűneh szüzem sah 
Tá bigűjed begháfil ker u kűr 
Bekih dádem zi kih szitedem zer u zűr 
Td bigűjed kill 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 Kejkhusz-
rev királynak, Rusztem a Zdl&, Rizsen, Dsemsid és Zev-nek tör-
ténetéről. 

Gustászp családjáról ós a hírneves Lohraszp-ról. Dsamdszp 
minden 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 liar-
czias Afraszjáb-xó\. Rusztem a hős és Szuhrdb csalódásának törté-
netéről, mely gyászba borította az egész világot. A bölcs Behmen 
erőszakosságairól és hogy mit tett a sors Darius-sal.*) 

Csűn sikesztem beszerveri kerden 
Tá bigűjed csih báklitem ber bakht 
Tá bigűjed csih tákhtem ber takht 
Bakht-i an ez csih szán nigún kerdem 
Takht-i ín ez csih pur zi kllűn kordém. 
Badr-i in rá hilál csűn kerdem 
Nezd-i ánrá khilál csűn kerdem. 

Tá bigűjed kib Sisz u Ädem rá 
Csűn burridem ez dsiszmsán dem-rá 
Tá bigűjed zi kusten-i Hábil 
Kib 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 án 'ázáb alím. 
Hál-i Iszhak u hál-i Iszma'il 

Hadikat (Bombay 1859.), 239—40. 1. 
*) Zän mulűk-i 'Edsem kib der tárikh 

Bekbiredán rászt mev 'izeb u tevbikh 
Zán szukhenhá-ji ruelik Kejkhuszrev 
Rusztem Zál u Bizsen u Dsem u Zev 
Äl-i Gustászp u námver Lubrászp 
Zán hemeb 'ilm u bikmet i Dsámászp 
Hál-i Dsemsid u hál-i Afridűn 
Hál-i Zabbák káfir mal'űn 
Szer guzest-i Szijávus mazlűrn 
Pider bi hifáz u án 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 
jóízűt. 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 Gbuz, 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 ab-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 demonégetők (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.**) 

Húl-i Iszfendjár u zulm-i pider 
Hál-i Afraazjáb beszteli kemer 
Rusztem-i gurd u khud'eh-i Szuhráh 
Kih dsihán sud zi fi'l i herdű klioráb. 
Zän dsefáháji Bohmen-i dáná 
Kih csih kerd ez khurftds bá Dárá. 

Hallikat (Bombay 1859.), 241—2. 1. 
*) Egy mongol törzs lakóhelyének neve. 

**) Boreh-i cserkh csiszt merdum kh'ar 
Zú khűr-i kh'is hics teme' medár 
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Az Szenáji szer in t az igazi jó ba rá t , ki egynek vélvén m a g á t 
jó b a r á t j á v a l , n e m ismer az e n y é m és t ied köz t kü lömbsége t . «Egyik 
jó b a r á t v e n d é g ü l j ö t t a m á s i k h o z . Mivel n e m volt o t t h o n az ő ba-
r á t j a , m e g b á n t a , hogy oda m e n t . Kérdez te az asszonyt , h o g y : ho l 
van a f é r j ed . Az asszony azt m o n d t a erre n e k i : m o n d d el a m o n -
dan iva lóda t . 

A v e n d é g így szó l t : h o z d elö a r a n y és ezüs tpénzze l teli zacs-
kódat . Az a s szony e lőhozta és á t a d t a azt nek i . 

A férf i k iny i to t t a a pénzeszacskó t és k ive t t belőle anny i t , a 

Afet-i kisti túszt ber gerdűn 
Gáű gordendeh oz szurín u szerűn 
Ez dű pejker medsűi szäz u peszics 
Kiz dű rűi ics nejábed hícs 
Ráh-i kliercseng u ráji ü mepezir 
Kűr u kerrá delíl-i ráh megír 
Nekliured sír i cserkli liergíz gúr 
Lik merdum beszi burd szűji gűr 
Csih kuni teme' i kli'is ez khoseh 
Ki ez ű ber nebeszt kesz tűseli 
Rev kih nájed ueszíb gends turá 
Ez terázűi bád szends turá 
Kej dihed bádeh khászeli nús guvár 
Gezsdum nűs kh'ár nís gudáz 
Rászti ber kemán-i cserkli mezen 
Zänkih gest u kemán tir siken 
Gurg páí bás tát csűn Kí u Ghuz 
Buz-i pir-i felek negired buz 
Dűsztí zi ábriz i cserkli bibur 
Zänkih ű geh tehi buved geh pur 
Dsigeret ger zi atis eszt kebáb 
Tá zi delv-i felek nedsűí ab 
Málii tisueh kú felek szipurd 
Kli'od hemeh ábrú-ji khalk burd 
ín hemeh reh berend 'ákil rá 
Gercsih reh berzenend gháfil-rá 
Gul firűzend u dilgudáz hemeh 
Dív szűzend u dív-száz hemeh 
Khűbrűjend u zist pejvendend 
Hemeh girje kunán kh'os khendend 
Hemeh gendum numál dsev dárend 
Hemeh gul szűretend 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 haza 
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 összegeti 
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 övé között. 

Minden vagyonomat a szegénynek ajándékozom el. Miért 
panaszkodjak az ilyen jóbarátra? Köszönettel tartozom én most 
azért, hogy 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 dűsztrá bernihmán sud 
Dűszt házir nebud pesímán sud 
Guft zenrá kih kedkhudájet kű 
Zen űrá guft guftenl ber gű 
Guft pis ár kiszeli-i zer u szim 
Zen biávurd u kerd zer teszlim 
Merd bigusád kiszeli i dinár 
Ber girift änkadr kih bud der kár 
Má bäki äncsih mánd zenrá dád 
Beder ámed zi kliáneh khurrem u sád 
Csűn sebángáh sűi báz ámed 
Zen ber sű-ji kh'od firáz ámed 
Goft bá sű-ji kli'is vaszf ul-hál 
Sád sud merd u gliam girift zevál 
Dsumleh bűd än nihádeh szed dinár 
Biszt ber dást merd u reft bekár 
Befidá kerd zer her än csih mánd 
Musztehakkrá zi rends u gham bireliánd 
Guft dorvisrá diliem dinár 
Kih merá sád kerd nikű 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 liasználják-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. 

Nem 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, ha két testük volt is. Egy állapotuk-
volt, bár két házat laktak.*) 

Bi liuzűr-i men íncsenín szereli merd 
Mál-i men zän-i kh'is fark nekerd 
Dsumleh dervísrá diliéin málém 
Ez cssnin dúsztí csirá nálem 
Heszt sukráneh-i kenun der khűrd 
Zänkih der mál-i men teszerruf kerd 
Dűsztán ej piszer esenin bűdend 
Kiz murá rát lieni nejászűdend 
Mái u dsán dűsztrá fidá kerdend 
Báliét dűsztrá ghizá kerdend 
Tű bedánkí direm kill dűszt bered 
Szineh-et hemcsű nár pűszt dered. 

Hadikat 254—5. 1. 
*) Hemeh guftend zän-i kh'is khűrim 

Vez zer u szim-i jár bikheberim 
Guft 'Umer kih kár muhkem niszt 
Yin szukhen dsumleli-rá muszellem niszt 
Bedil ängeli biráderán básid 
Kih zer u szim-i jár ber básid 
blies nájed teghejjuri pejdá 
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A keletiek Romeo-ját, Medsnun-1,hozza fel példának az őszinte 
szerelemre. «Hallottad-e te, hogy az arabok között Medsnűn any-
nyira szerelmes volt Leílába ? 

Leilára 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 bálóba. 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 burokból. 
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 arczot. 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 gliam dsudá u kiszeli dsudá 
Neil jekirá buved zi mái efváds 
Vän diger kesz beliebbeli-i muhtáds 
Hemeli jekszán tuvánger u dervis 
Bezer u szim násudeli kern u bis 
Bis ez in dűsztán csenin búdend 
Kiz gham-i jekdiger nejászűdend 
Dsán jeki budi ár budi teu dii 
Hál büdi jeki u meszken dű. 

Hadikat (Bombay 1859.), 256. 1. 
*) Kdliddsza époszában a Rayhuvanqd-ban Daqaratha király meg-

kíméli a gazellákat, mert félelemtől remegő szép szemeik kedveucz neje 
szemeinek mozgását juttatják eszébe. 

Tasyáparesvapi mrigesu (jaránmumuksoli 
Karuántámetya bibhede nibido'pi mustih 
Trásitamátra catulaili smarayatsu netraili 
Praudha priyá nayana vibliramaeestitani 

Raghuvansa ed. Stenzler (London 1832.), IX. Sargali. 80. 1. 
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ki a s z e r e l e m b e n h a t a l m á b a e j t e t t e a s ze re l emnek királyok ki rá lyát . 
Te csak i g é n y t ta r tasz é r te lem n é l k ü l a szere lmes nevezetre . Fé lek , 
nem veszik készpénznek ezt az á l l í t á soda t . Hozd elő a t e t t e t és 
hagy j fel a p u s z t a beszéddel . H a d d legyen a t e t t szavad kísérője. 
H a erre n e m vagy képes, ha l lgass és ne fecsegj . Az as szonyokkén t 
ezt a s zóbeszéde t hagyd abba . Sz ín le led te i m á d o t t a d (t. i. I s ten) 
i rán t i s z e r e l m e t . De azér t az é lvezetek és czél jaid u t á n jársz . 

H a s a j á t czól ja idra törekszel b á l v á n y s n e m Isten, imádó vagy 
te akkor .*) 

*) Än senidi kill der 'ereb Medsnűn 
Búd ber Leila áncsunán rueftűn 
D'avl dűszti Leila kerd 
Hemeli szelví kh'is belvi kerd 
Hulleh u zdd u bűd-i kli'od biguzást 
Kends-rá ráliet u tercb pindást 
Kűb u szelirá girift meszken-i kh'is 
Bikheber gesteh ez gliani-i ten-i kli'is 
Csend rűz ü nejáft liics t 'ám 
Szeidrá ber nihád ber reli dám 
Zitifák fihű űftád bedám 
Merd-rá nágalián ber Timed kám 
Csűn bidíd än z'eif ahűrá 
Váncsundn rűl u csesm-i nikűrá 
Jeleli kerdes szebuk ez dám űrá 
Ej hemeli 'ágikán ghnlám űrá 
Guft esesmes csű csesm-i jár-i meneszt 
Inkih 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 ghnlám-i keszi kih der reli-i 'isk 
Sud muszellem űrá sehenseh-i 'isk 
Ráh da'vi revi tű bíma'ni 
Neh khereud ez tű terszem in da'vi 
Kerd pis är u guft kűteh kun 
Bá csenin guft kerd hemreh kun 
Ver neh ez mer'ez i szukhen ber khíz 
Csűn zenán zincsenin szukhen biguríz 
D'avi duszti tű bá ina'bűd 
Pesz telebkár i lezzet u makszűd 
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Valószínűleg Szenáji-iaak ebből az elbeszéléséből vette az 
eszmét Rumi a mesznevi egyik szép történetkéjéhez, hol Lejla ku-
tyája játsza a gazella szerepét. 

Med,mim 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 
(szósszerint köldökét). Édességgel, czukorral kedveskedett neki (bem 
szer u pójes hemi bűszid u n á f — bem 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 bib ez sír-an-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 Mehiszti nevű leánya 
és bárom tehene. Szép, fiatal bajadon leánya, kinek olyan termete 
volt mint a fiatal, sudár cziprusfának, egyszer szemveréstől 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 ós égett 
a mája. 

Mert kívüle nem volt senki más gyámolító, támasza. Azért 
egyre azt hajtogatta leánya előtt, hogy bár halna meg előbb mint 

Ger tű makszűdi kh'od giri ber deszt. 
But pereszti nehi khudát pereszt. 

Hadikat (Bombay 1859.), 263. 1. 
*) Mesznevi ma'nevl (Teherán 1299.), 206. 1. és II. köt. (Bulák 

1268.), 22. 1. 
**) Az ind eredetű mese, mely nincs meg sein a Pancsatantra-, sem 

a Hitupadesd-bau, Husszejn Ya'iz Kasifi Katila és Dinma perzsa átdolgo-
zásának nyolczadik könyvében olvasható, hová az arab eredeti fordítás 
valami régibb recensiojából kerülhetett Anvarí Suheli (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 nő felé ment a konyhából az a tehén, 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 tehén 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.*) 

*) J)ást zálí berűsztái tegáv 
Mehiszti näm dukhteri u szeli gáv 
Neu 'arűszi csű szerv neű bálán 
Gest rűzi zi csesm-i bed nálán 
Badr-i ű sud csű rnáli-i neű barik 
Sud dsihán pis pirzen tárik 
Diles ätis girift u szűkht dsiger 
Kill nijázi dsuz ű nedást diger 
Zál guft-i hemiseli bá dukliter 
Pis-i tű bád murden-i máder 
Ez kezá gáv-i zál ez pej kliűrd 
Pűz rűzi bediges ender kerd 
Mánd csű páji ma'kad ender rig 
An szer mer der jekes ender dig 
Gáv mánend-i div ez dűzekli 
Szű-ji án zál takht ez nietbekh 
Zál pindást lieszt 'Azra'il 
Báng ber dást pis-i gáv-i nebil. 
Káj melek-i maűt men neh Meliisztim 
Men jek pir zál milmetim 
Ger turá Mehiszti liemi bájed 
Sev mer űrá biber merá sájed. 
Men bireftem tű dáni u dukliter 
Szűji-ű rev zi kár-i men biguzcr 
Bi belá názenin 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 ós 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 iilö. 
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 
húzta 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: Oh 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 bidánl kill vekt-i picsápics 
Hlcskesz mer tűrá nebásed hies 
Bedsemál-i nikú bedű bnd sád 
Bekhejál-i bedos zi deszt bidád 
Szuhbet-i eblehán csű dig tehiszt 
Ez derűn kháli ez birűn szehlszt 

Jfadikat ul kakikat 261. 1. 
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mindennapit adom, képes vagyok arra, hogy kinyissam előtted a 
gondviselés éléstárának az útját.*) 

*) Búd merd-i mu ll besz rendsür 
Sudeh ez 'amr u 'eís-i kli'is nufűr 
Merd-rá dili 'ejál u keszb kalil 
Gest bicsáreli zár merd-i mu'il 
Ez 'ejál u tu fűi rukli ber táft 
Bediger náliijet szebuk bisitáft 
Ván 'ejál besebr der biguzást 
Ráhet-i kh'isteu der än pindást 
Beszer-i csáhszárí ämed merd 
Bakht biniger kih bá mu'il esili kerd. 
Did merdi niseszteli ber szer-i csáb 
Delű bá habi ber niliádeh beráli 
Murgheki besz z'eif u besz kucsuk 
Kill zi kundsisk liűdi ű dih jek 
Guft merd szebuk bikun kari 
Tá ber äjed meger turá bári 
Ez men kliodsa szed direm biszitán 
Murgh-rá zi ab tisnegi binisán 
Delű u liabl ínek u eselii pur ab 
Äb dih murgh-rá szebuk bisitáb 
Merd guftá kill bakht rűi neműd 
Bih ez in kár kli'od nesájed bűd 
Bejek delű szir gerded murgh 
Szed direm mer inerá seved änmurgli 
Delű bigirift u reft zi szer-i esáli 
Kh'od zi szirr-i felek nebűd agáli 
Tá pegáli-i zevál äb kesid. 
Murgli sziri ez äli hies nedid 
Kliaszteh sud merd u guft csituván bűd 
Kih ten-i men der in 'end ferszűd 
Merd-rá merd guft káj nádán 
Imtihán-i tű em men ez jezdán 
Tű mer in murghrá ez csáh puráb 
Netuváni z'äb dád eszbáb 
Dih 'ejál z'eit csűn dári 
Tifl rá kliir khír biguzári 
Rázikem men tű der miján szebebi 
Csira bá fighán u bá seghebí. 
Rev szűji kháneli báz sev besitáb 
Kár-i etfál-i khurd-rá der jáb 
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Halála előtt, míg a Szirat-hídján innen van, nem lehet senki 
biztonságban lelki üdve felől. «Hallottad-e azt, hogy 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 Hámid 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 Sziráf-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 rűzi dihem tuvánájem 
Ráh-i erzák ber tű bigusájem. 

Hadikat 269. 1. 
*) An senídi kill Hámid Lefáf 

Der herim-i lierem csú kerd teváf 
Nágehi báz klinrd borvej pír 
Änkih der 'aszr-i kh'od nodást nezir. 
Guft sejkhá bigűi tá csűni 
Já berends-i zernáneh malizűní 
Guft Hámid szelámet u khejr eszt 
Lefz-i men szál u máh lá zerr eszt 
Guft vejhek szukhun klietá gufti 
Hemcsű nädän bekh'od ber äsufti 
Ademi khejr ángehl dáred 
Kih Szirát-i dekik biguzáred 
Tű henűz ez Szirát neguzásti 
Khejr csűn básed ej ded-i destí 
B'ad ez an der bihist csűn refti 
Ez szelámet-i tű behreli higiriftí 
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 ós 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 hur i? Hogyan férhetne meg a rút , vénnel a huri? 
Háromszor mondd ki a tőle 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 következő elbeszélést hozza fel Szenáji: 

«Ügy olvastam, hogy volt Bagdádban egy ember, ki kiadta a 
szívét a kezéből (azaz szerelmes lett). Igaz volt az az ember a sze-
relem út ján. Hirtelen beleszeretett egy nőbe. A Tigris folyam volt 

Csún szelámet buved nejáf'teb kám 
Csűn ez ín her dű fárigh ál tű 
Angehl khejrá bisáí tű. 

Hadikat 272. 1. 
*) Szed hezärän csű tű bäb burd 

Tisnob báz ävurd u gbam nekhúrd 
Csún ez In gendeh pír gestí dűr 
Doszt-i pejmán bidádl ez pej húr 
Hur bátű csigűneh perdázed 
Hur bá gendeh pír csűn százed 
Szeli teläkes dih áret hlcs hus eszt 
Zánkib ín gendeh pír sűl kus eszt 
Csűn seved dahr bátú jekdem khos 
Csűn dsebed nágeh ez csenár átis 
Nűs-i índsá zehir-i ándsá'lszt 
Ter-í meghz áí'et i páiszt 
Tá buved dunjaet nebásed liúr 

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 minemtiségét? 

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 férfi 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 em kih der Baghdad 
Bűd inerdi u dil zi deszt bidád 
Dor roh-i Ask merd sud szadik 
Nágahán gest ber zeni Asik 
Bűd nakr ul ma'alí ínra báb 
Zen zi Kerkli áb-i Dedsleh gest hidsáb 
Her seb ín merd z'átis-i dil-i kh'ís 
Ráh-i Dedsleh szebuk girifti pis 
AEbrek kerdl sudí bekháneh-i zen 
Bikheber gesteh vej zi dsán u zi ten 
Ätis-i Ask kerdeh vejrá peszt 
Yez vekáhet szibáheh kerd bedeszt 
Bűd kháli ber an rukhán esű máh 
Merd der khál-i zen csű kerd nigáh 
Guft káln khál csiszt ej mohrűi 
Bá men ehvál-i khál-i kh l s bigűi 
Zen bedű guft kámseb ender áb 
Menisín dsán-i kh'od szebuk derjáb 
Khál ber rújem eszt máder zád 
Ätis-i tű meger serer binihád 
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A forró szerelem mellett tudomány és észre is van szüksége 
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 ö hold ? 

Szolga nem léve, hogy lehessen az király ? (József ismeretes 
történetére czéloz). Kemény és félelem a jó és 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 tür j 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 kbál ber rukh-i men. 
Ägehi zin dsemál ferrukli-i men. 
Merd nesenid 11 sud be Dedsleh derűn 
Betehevvur birikkt khod-rá klmn 
Gharkeh sud u bidád dsán der äb 
Gest dsán u tenes der äb klieráb. 
Merd tá bűd mándeh ender szukr 
Bűd ráh-i szelämet ender sukr 
Csűn zi meszt-i 'isk sud bidár 
Kerd dsán-i 'aziz der szer-i kár 

Hadikat 295. 1. 
*) Deszt-i din kun b'ilm u 'aki keví 

Csűn szeg pá-ji szűkhteh csih devi 
Tű neh-i liemcsű szir der jek pűszt 
Berg-i tű csűn pijáz tű ber tűszt 
Jűszuf-i tű henűz der csáh eszt 
Kis neh hengám afszer u dsáh eszt 
Mihr nádideh máh kej seved ű 
Bendoh ná bűdeh sáh kej buved ű 
Bed u nik zi bím u umid eszt 
Seb u rűz zi khák u khűrsid eszt 
Bed u nik der än dsilián nebuved 
Khák u khűrsid u akhterán nebuved. 
Bendeh sev tá deini zebűn 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 balnak 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 bitnek 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 áncsenán neh i kiz reng 
Ez tű din u kliired nedáred neng 
Her csih zi ágház zill u rends buved 
'Akibet báz 'izz u gends buved. 

Hadikat 295—6. 1. 
*) 'Asik irá jeki fuszurdeh bidíd. 

Kih hemi murd u khös hemi khendid 
Guft kákhir bevakt-i dsán dáden 
Csiszt in khendeh u khős isztáden. 
Guft khűbán csű perdeh ber girend 
'Asikán písísán esenin mirend. 
Tsk-rá ráhnumá i u reh nebuved 
Der táriket szer u kuleh nebuved 
Tsk-i ma'sűk ikhtijárí niszt 
'Akd zánszán kih tű sumári niszt 
Tskrá keszi vudsűd nesinászed 
Her dilírá veten neh ber básed 
Ger nikű binigeri neh dsáji sekkeszt 
Iskrá reh vará-ji null felek eszt. 
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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 (cisk-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 HadUatiól 
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 arcza számára minden folyamában a lelkek vize folyik.»**) 

Szű-ji än kufr u din zist u niküszt 
Kih zi din naks bíned zi dil púszt 
Nakd-i 'isk ez szeráji ervdh eszt 
Neh ez eskhász u sekl u esbáli eszt 

Hadikat (Bombay 1859.), 292. 1. 
*) Mejlí tű heszt dsumleli szű-ji ta'ám. 

Hadikat 296—7. 1. 
**) Tá biná kerdeh em csenin sehri 

Meszel-i In kesz nedídeh der dehri 
Khánehás ez rijá te me' u fuzűl 
Pák 'áll esű khandán-i reszűl 
Bűm-i ű szákhteh zi bám-i felek 
Vender ű fers per u bál-i melek 

634 



S Z E N Á J I É S A P E R Z S A V A L L Á S O S K Ö L T É S Z E T . 
1 CI7 

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 ós 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 harminezkilenczen hallgattak a szavára. 

A többiek mind a vízözön áldozataivá lettek. Az én intelmem 
olyan, mint Noé prófétai fellépése. 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.»**) 

Szelin-i dsennet űrá sudeh mejdán 
Hemcsű dsennet zi ni'met elván 
Záhires hemcsű műji műskln bűi 
Bátines csűn behár khendeh rűl. 
Khisti ez zer u khisti ez gűher 
Dsűl ez musk u dsűi ez 'anber 
Her niháli dsiháni ez ma'ni 
Her gijálií niháli ez tűba 
'Aszl u mej der ű reván gesteh 
Äb i sírin ghiza-i dsán gesteh t 
Kerdeh ez behr-i rűji dildsűi 
Ab-i dsánbá reván beher dsűi. 

Hadikat 308—9. 1. 
*) Másutt 1000 évesnek mondja, mint az egy előbbi verséből ki-

tetszik. 
**) Nűhrá gercsih 'umr dád iláh 

Ender in khák nuh szed u pendsáli 
Kerd d'avet báskár u nihán 
Káfiránrá beher zemán u áván 
Khalk nesenid liícs da'vet-i Núh 
Hics kesz kaűli-ű nedást futűh. 
Ender án tűl-i 'umr nuh szed szál 
Szi u nuh ten ez ú seníd makál 
Yän diger kaum csűn zubán bigusád 
Khalkrá dsumlegí betufán dád 

Dacvet-i men csű d'avet i Nűh eszt 
Gufteh-i men terävet-i rüh eszt 

635 563 



148 K É G L S Á N D O R . 

Egy másik helyen saját állapotáról emlékszik meg, hogy 
azelőtt ő is a bírvágy rabja volt. «Az volt az én állapotom, hogy 
egyideig a kivánság 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.»**) 

Szenajinak nem volt könnyű a verselés, ezért használja itt a 
tüvelásás hasonlatát. 

Bár soha sem téveszti szem elől főezelját, 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. Úgy vigyázz a rossz indulatú királyra. Mint szemmel tartja a 

Her kill biseníd bekb bekh ürá bih 
Vánkik nesenid kliejr márá csih 
Má neműdim ráli-i rusd 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 hirsz dáireh vár. 

Hadikat 307. 1. 
**) Herzeh návurdeli em men in tesznif 

Dsán u dil kendeh em der ín tálíf 
Riszmán kerdeh em ten u dsánrá 
Tá beszúzen bikendeh em kánrá. 

Hadikat 307. 1. 
V. ö. I jne ile kuju kazmak tűvel ásni kútat, borzasztó munkát vé-

gezni. A kitartó emberről mondja a török: Ijne ile kuju kazar, tűvel ás 
kútat. Davies Osmanli Proverbs and Quaint Sayings (London 1897.), 79. 1., 
Bálint G. : Török nyelvtan (Budapest 1875.), 269. 1. 
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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 példabeszédszertt történetével a 
Barmekidáknak illusztrálja. 

«Mikor hanyatlásnak indult Hárűn ar-Rasid uralma. Igaz ok 
nélkül ontotta akkor a nép vérét. Olyan igazságtalanságot követett 
el Barmok családjával szemben. 

Hogy olyasmire senki sem tud visszaemlékezni. Mikor meg-
ölette az ártatlan Jahjaát. Rossz fordulatot vett akkor szerencséje 
a khalifának. Volt egy öreg anyja a szerencsétlen Jahjánsik, 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 Jahja 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 szelátín csű guft kh'áhi ráz 
Vekt-i ánrá bidán csű vekt-i nernúz 
Kun murá 'át sáh-i bedkhűrá 
Csűn zen-i zist sűl nikű-rá 
Seb csű berdáredet figendeb bás 
Csű turá kh'odsa kh'áned bende es bás 

Hadikat 361. 1. 
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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, liogy te magas rangú és hatalmas vagy, 
nem kívánlak én téged fiamnak.»*) 

Szörnyű megvetéssel így jellemzi a fűzfa-poétálmt, 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. 

*) Csűn tebeh sud khiláfet-i Hárűn 
Rlkht mer khalk-rá benáhakk khűn 
Kerd ber ál-i Bermek än bídád 
Kill keszí zän szifet nedáred jád 
Jahja bigűnali-rá csű bikust 
Gest ber vej zemáneli tund u durust 
Máderi dást Jah ja mazlűm 
Pir u 'ádsiz zi kám-i dil malírűm 
Dsuft-i enduh gesteh ez bed-i dahr 
'Eis sirin berú sud csun zehr 
Báz guftend hál Hárűn-rá 
'Erzeli kerdend hál-i mahzűnrá 
Kih du'á-i bedet hemi gűjed 
Milketet rá zevál mídsűjed 
Diü-ű khüs kun vez 'akd i pegáh 
Báz kh'áli ez 'adsűzeh 'uzr-i gunáli. 
Keft Harűn sebi zi khalk nihán 
Ber gusádeh zi 'uzr-i dsurm zebán 
Durr u gűher beszi bedű bakhsid 
Ráh-i számán-i kár-i kh'od än did 
Guftes ej máder än kazáí bűd 
Csűn kazá reft zári-tű csih szűd 
Ba'd ez in kárliá bá bus kun 
Ez du'á-i bedem feráműs kun 
Gercsik Jahja nemänd u jáft guzend 
Men turá zin szipesz buvem ferzend 
Men bedsá-ji vejem tű dil khűsdár 
Hikd u kín u du'á-i bed biguzár 

Hadikat (Bombay 1859.), 302. 1. 
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Mióta szólásra mozgatták nyelvöket. 
Megszerettették a siketséget az észszel. Leikök olyan, mint a 

részeg, borral teli agyveleje. Olyan együgyű a szívók, 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 
Nesznászokélioz.*) Nem téve külömbséget a szerencsétlenség és az 
ajándék között (nehezen fordítható szójáték az arab milmet baj és 
minhet adomány szóval). Mindnyájan rászorulnak a darócz (kir-
bász) öltönyre. Olyan gyógyíthatlan az elméjök, mint a süketnek 
született ember füle. 

Belsejükben nincsen tudomány, azért egy lett nekik a szűz 
leány és a terhes asszony. Igen örülhet a világ ága és gyökere, 
hogy ilyen költök lépnek a nagyok elé. 

Úgy elfoglalják az emberek házait, mint az egerek. Úgy fut 
előlük a közönség, mint a felvert vadállat. Macska alakúak, de egér 
cselekedetüek. Azért foglalják el az emberek lakását. Macska módra 
falatra éheznek. Egérként pusztítják a feltálalt enni valókat. Gono-
szak és alázatos hízelgők, mint a macska. Elszivelik egy darab 
bőröcskéért a pofont. Vakmerően lopnak, mint a macska.»**) 

*) Nesznász az ördögök vagy mesés lények egy neme, csak egy 
lábnk és csak egy karjuk van. afféle félemberek. Kazvinl szerint a démo-
nok ós emberek egyesülésének eredményei. Kosmographie ed. Wüsten fehl 
(Göttinga 1849.), I. Die Wunder der Schöpfung 37t. 1. 

**) Jek remeh násaján s'ir perás 
Khisten kerdeh ender s'ir terás 
Káleb u kalbsán szelim u le'lm 
Kliátir u nezmsán szakim u 'akim 
Iiűisán csűn pijäz la'l u niküszt 
Lik csűn binigeri bűd hemeh püszt 
Diden-i heszt u khürdeni neh mudäm 
Csűn szeg pakhtohend u merdum khám 
Tá zebán der szukhen dserí kerdend 
'Akl-rá 'ásik-i keri kerdend 
Dsánsán hemcsű meghz pur bádeh 
Dilsán hemcsű nezmsán szádeh. 
Fi'lsán zist csűn 'ibáretsán 
Dsángirán liemcsü iszti 'áretsán 
Fitneh-rá nam-i 'áfijet kerdeh 
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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 öt. «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 kerdeh milinet ez minliet 
'Aki zisán bidásteli 'adet 
Rűi csű nász u f i i csűn nesznász 
Hemeh muhtáds-i dsámeh-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 sákli u bikh-i dsihán 
Ez csenin sá'irán pis-i mihán 
Kháneli-i merdumán girifteh csű műs 
Khalk ez isán remendeh liemcsű vuhűs 
Gurbeh seklend u műs tá szirend 
Ivliáneh-i merdumán ez an girend. 
Hemcsü gurbeh belukmeh-i muhtáds 
Kerdeh csűn műs szufrehá táráds 
Hemcsű gurbeh leim u kh'ári dűszt 
Khurdeh szejl-i zi behr-i páreh-i pűszt 
Der rubúden beszán gurbeh i sűkli. 

Hadikat 414—5. 1. 
*) Vin diger heszt sá'ir bedurugh 

' Kih nedáred liedigzes ics furúgli 
Csűn píjázeszt nezmes ürcsih nikűszt 
Tá bepáján csű binigeri liemeh pűszt 
Dil u dsán tireh hemcsű tűdeh-i derd 
Dehen u kűn jeki csű muhreh i nerd 
Huner-i ü sz'eir-i szúret-i hűs 
Szukhenes zemherir-i sehreh-i gűs 
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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 elöhhi 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, ha 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 
sir 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 irgalomhói a közönséget az 
ilyen orvosoktól! 

Mert egész világ pusztult már el ö miattok, a nép lelkével 
tanúskodik rossz mivoltukról.»**) 

Khlreh rúl zi tireh rái bili 
Bi zebáni zi zsdzskhái bili 

• Szukhenes szer berehneh hemcsű tones 
Ma'níes künderideh hemcsű zenes. 

Hadikat 415 — 16. 1. 
*) A hadd szót a betegség diagnosisának jelölésére használja 

Szenáji ; 
Hadd-i kulends heszt derdi szakht 
Der derűn-i sikein csű binihed rakht 

A kolika symptomája az erős fájás a gyomor belsejében, mikor azt 
megkapja valaki. Hadikat 437. 1. 

**) In senídim hadd-i In pendsáh 
Kerd bdjed kenűn sznkhen kűtáli 
Hukemá dsumleli hadd-i ín emráz 
ín nihádend ber szevád u bejáz 
Ez etibbá-i 'am In ejjám 
Ger bipurszí ez in liemeli jek nám 
Bekliudá ár sinászed u dáned 
Der hezárán kitáb ber kh'áned 
Hemeh ez dsehl pur ser u sűrend 
Hemeh kennász-i ákemeli u gűrend 
Szed hezárán merízrá her szál 
Bikusend ez kifájet-i ef'ál 
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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 jövendőinek (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 tart ják szem előtt. Beszelnek a csillagok forgásáról. Éven és 
hónapon át a szerencse és balsors előjeleinek kimutatásával foglal-
koznak. Mind az égbolt és 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, 
liogy ostobaságot fecsegnek össze. A csaló sötétség az ő kalauzuk. 
Kevesebbek a föld poránál, por legyen a fejükön. Nevét sem hal-
lották Ptolemaensnak. Olyan hangosak és belül üresek ők, mint a 
dob. Mindnyájan a sötétség képmutató ámításának a tanítványai. 

Mind az ő hazugságát hirdetik».*) 

Hemeli hesztend jár-i 'Azrá'il 
Kátil isán u kkalk dsumleh katil 
Váj ánkesz kih heszt liádsetmend 
Beesenin kaum kűr bl derdbend 
Ej khudávend ez cseuin hukemá 
Khalkrá kun befazt-i kli'is rehá 
Kill dsihán sud zi f i lsán virán 
Khalkrá ezin bedán bedsáu burkán. 

Radíkat 437 -38. 1. 
*) Báz inhá kih merd-i ekkám end 

Homeh der fái u zedsr kh'od kámeiul 
Nefesz ez gerdis-i nudsűm zeueud 
Szál u mell fái sz'ad u sűm zenend. 
Hemeh dsászűsz-i nedsm u eflákend 
Hemeli bá inejl-i takhteh-i kliákend. 
Hemeh der ráh-i hukm kh'od rájend 
Beszer-i men kih zsázs mikliájend 
Zerk-i Bul-ghebesz eszt rehbersán 
Kern zi khákend khák ber szersáu 
Nesenldelx nám-i Batlimüsz 
Pur fighán u miján tehí csűn küsz 
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Megemlékezve ifjúkori udvari költői mivoltáról, a Hadikat 
utolsó fejezetéhen az uralkodót és számos előkelő egyént egekig 
magasztal. Még a fejedelem környezetét képező török ghulámok 
(aféle janicsárok) és a néger liáremőrökröl 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, Tanri Tanri-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. H a 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 ú zenend 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 tigh csireh zebán 
'Amilánet csű nlzeh beszteh miján 
Vin kemer besztegán kill ber der-i tű 
Bigusádend dsumleh kisver-i tű 
Gercsili hemváreh tund u kin dárend 
Tundí kim zi bebr-i din dárend 
Gerden-i kesz bekliesm u kín nezenend 
Csűn 'Ali dsuz bámr-i din nezenend 
Csűn 'Ali zln dű álet end dillr 
Meszhef-i ser u szefheh-i semsir 
Niszt durűghrű der mekálet sán 
Dsuz liedid u hedisz áletsán 
Csűn szor-i nmlk-i dsávidan dárend 
Zän dsilián in dűrá bedán dárend. 
Geb zi sell szű-ji szidsdeb geh pűjend 
Tanri , tanri liemi gűjend 
Niszt sán dsuz dű kár der hemeh gáh 
Khidmet i kerdigár u khidmet i sáli 
Ez kef-i páí tá betárek-i dil. 
Szed hezárán teilend der jekdil 
Tighdárán csű nlzeh u csű szinán 
Hemeh ber dseszteh u bibeszteli miján 
Dsám ber kef beszán Náhíd end 
Tigh der deszt hemcsű khűrsid end 
Begeh-i bezni hemcsű semsz u kamer 
Begeh-i rezni sir serzeh-i ner 
Zengijáni kill pászbán-i tű end 
Ez tefákhur ber ászmán-i tű end 
Ger szijáhend u gercsih kin dárend 
Rái zi nezm-i niulk u din dárend 
H e m e h ber purdilend hemcsű enár 
Hemeh kadd berz pendseb liemcsú csenár 
Ber dili jemen u ber 'adű sűm end 
Kheszem-rá szeng u dűszt rá műniend. 
Dűsztánrá mubárek end befal 
Dűsmenánrá hemiseh rends u vebál 
Lesker ez bebr-i mulk u din bájed 
íncsenin end u incsenin bájed. 

Hadikat 380—81. 1. 
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Saját élményeiből meríti az inspiratiot, mikor a Kej városá-
ban dühöngött éhséget leírja. «Egykor nagy ínség támadt Kej 
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 Rej 
Dúr ez in sehr vez neváhi vej 
Äncsunftn teng sud ber isiin kár 
Kádemi sud csű gurg merdum kh'ár 
Kerd ber máderi berni girján 
Kber u ferzend-i kh'isrá birján 
Kerd ber kh'od liemi tibá-'i emir 
Khűn-i hemsireli-rá lielál csű sir 
Endor án sehr csesm-i szer keni did 
Szeg inurdeh kib merdumán nekhoríd 
Ender in bál 'árif-i zengi 
Pisem árned zi ráh-i diltengi 
Guft merdum homi kbűred merdum 
Tű du'áí kun kih men kerdem 
Guftemes rászt rev mekun lengi 
Birev u biguzár tá buved tengi 
Tá bidáni kib der szerái u peszics 
Hicskosz niszt hlcskeszrá hícs 
Szidk kun szidk mekhrokeh jeleh kun 
Száz kesti bobahr der kheleli kun 
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Nagy megvetéssel szól, megfeledkezve saját előéletéről, 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). 

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 öt a fejedelem kitüntette. 

A Hadikath&n foglalt tanok orthodox mivoltát kétsógbe-
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 
Burhán 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 bili ender ráh 
Sírgirend kemterin-i rúbáh. 

fladikat 429 30. 1. 
*) Vankeszáni kih bár-i khalk kesend 

Zän 'emel szál u máh sád u khűsend 
Szál u máh ez beráji nik u bedi 
Sudeh rází bedsevr-i hemesű kh'odí 
Eblehirá khudajegán kli'ánend 
Ris-i kh'ud mirijend u midánend 
Rűz u seb der rikáb-i szufleh deván 
Hemcsű szeg kh'ásztár lukmeh-i nán 
Ver kuned 'atszeh mer űrá csű khudái 
Szidsdeh áred báiszted bedű 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 bitének 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 bit 
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 én 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 és a 
kenyér jogáról! 

Ez a könyv, melyet én üdvös tanácsadásra összeállítottam. 
Olyan bájoló, szívrabló, mint a paradicsomi hüri szépség arcza. 

Bár sok müvet láttál te már. De ilyen munkát még nem láttál. 
A beavatottak szíyónek 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 sejkbek-
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 t e m a g a d is jól t u d o d , hogy n e m hoz r e á m szégyent, h a 
elolvasod. 

M e r t o lyan ez a bölcsességnek, m i n t a rózsáró l lengedező 
il lattal t e r h e s szellő. 

N e m m i n t m á s m u n k a , me ly olyan, m i n t d o b pergése. Olyan 
ez, m i n t a - k i t ű n ő s é g és a h a s z n o s t u d á s v a s á r n a p j a . A t u d o m á n y 
tere és az i s t en i egység vi lága. 

Olyan , m i n t egy szép, szűz leány, szépségre és becsre az ég 
ho ld j ához h a s o n l ó . Ékességre és díszre nézve o lyan , m i n t a h u r i 
nyaka. T a r t s d tő le távol, oh U r a m , a p ro fán kezeke t? 1 ) 

*) Ej tű berd'm-i Musztafa szálár. 
Ber tárik-i biraderán kun kár 
'Ahd-i dirínek-rá bejád äver 
Vez tarik-i biraderán moguzer 
Din-i hakk-rá tűi burhán 
Mer merá ez in gliafilliá birohán 
Tű be-Baghdád sán u men násád 
Khűd negúi űrá reszem ferjád. 
Szál u meh tersznák ü enduhgin 
Gestell mehbűsz-i turbet i Gkaznin 
Mikun äkhir biráderi pis ár 
Vez miján in hidsábliá ber dár 
Gercsih hesztem ászir-i her náehl 
Csesm dárem kih kárem gerded szehl. 
Tá kej in inkibáz vin dűri 
Beszer-i men kih tű neh ma'zűri 
'Ahdhá-ji kadím-rá jád ár 
Hakk-i nán u nemek íirű meguzár 
í n kitábi kill kerdeh em der pend 
Csűn rukh-i húr dilber u dilbend. 
Gercsih biszjár dideli-i tálif 
Hics didi berin szifet tosznif 
Unsz-i dilhá-ji 'árifán szukhun 
Tázeh u bá mezeh neli bi szer u bun. 
Hercsih dániszteh em ez nev'i "ulüm 
Kerdeh om dsumleh khalkrá ma'lüm 
Änesih nessz eszt váncsih ákhbár eszt 
Vez mesáikh heränesih ászár eszt 
Ender in námeh dsumlegi dsem 'eszt 
Medslisz-i 'akl-rá jeki sem' eszt 

Ukelá-rá gliizá-i dsán básed 
648 



S Z E N Á J I É S A P E R Z S A V A L L Á S O S K Ö L T É S Z E T . I 163 

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 utam.»*) 

Végül kéri barátját, hogy elolvasva művét, 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 én lelkem. Ha nem találod jónak ezt a könyvet. 

Gondold meg, hogy nem láttad azt egészen. 
Te tudod, hogy ez nem hiábavalóságokat tárgyal. Idd meg 

tehát 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 Medsdúd hit-

Fuzelá-rá bili ez reván básed 
Jek szukhen zin u 'áléiul dánes 
Hemcsű kúrán párszi dánes 

Men csigűjem tű khűd nikű dáni 
Kih negerdeni khedsel csű ber kh'áni. 
Kih khired-rá neszlm-i űszt csű gul. 
Neli csű diger hedisz báng-i duhul. 
Rűz-i bázár-i fazl u rilm i mufid 
'Erszeli-i 'ilm u 'álem-i taűhid 
Homcsű dűsízeh dűkliteri zíbá 
Be dsemál u behá csű máh-i szemá 
Beliula u hulel csű gerden-i hűr 
Deszt-i náehl dár já rebb dűr 

Hadikat 492-93 . 1. 
*) Dsáhilán dsumleh ná peszend kunend. 

Vez szer-i dsahl riskhend kunend. 
Vünkih básed szukhen sinász u hekim 
Hemcsű kúrán nihed űrá ta'zim 
Jábed in bejtiiá dsezl u feszih 
Ber hemeli s'ir-i sá'irán terdsíli 
Khálik ghaibdán guváh-i meneszt 
Kin reh sáh 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 miiről? 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. Ötszázhuszonötben készült az el.»*) 

A Hadikat hírneve egészen elhomályosította Szenáji apróbb 
vallásos költeményeit. (Jgy hogy ezek alig találtak olvasókra. 
Aránylag keveset másolták le azokat. Ethé csak egy codexet ismer, 
hol mind együtt találhatók Szenáji mesznevijei.**) 

*) Guftem ín u beret firisztádem 
Der-i gonds-i 'ulúm bigusádem 
Ger turá ín szukhen peszend äjed 
Dsán-i men ímen ez guzend äjed 
Ver peszend-i tű nejäjed ín guftár 
Iikűd nedldl bedsumleh jád engár 
Tű sinászl kih niszt hezl u muhál 
Nűs kun zűd u kliák her leb mái 
Muntezer m&ndeh em der in endűh. 
Ez gham-i rűzgár ber dil kűh. 
ín szuklien-rá mutál'e et fermái 
Nik u bed der dsevdb báz numái. 
Nedihem bis ez in turá teszdi' 
'Erzeh kun ber hemeh serif u vezí' 
Gűi in i'tikád-i Medsdűd eszt 
Dsumleh ber guftem ancsih mekszűdeszt 
Tá csih gűjend ber csenin gufteh 
Durr-i deijászt dsumleh naszufteh 
Besz kunem kisszeli u du'á gűjem 
Mer turá der szená rizá dsűjem. 
Kh'áhem ez kerdigár-i men seb ű rűz 
Kih sevi ber murádhá pirűz 
Sud témám ín kitáb der meh-i Dej 
Kih der Azer figendem in-rá pej 
Pánszed u bíszt u csár refteh zi 'am. 
Pánszed u biszt u pends gest témám. 

Hadikat 494—5. 1. 
**) Die alle zusammen nur in einer einzigen Handschrift sich fin-

658 



S Z E N Á J I É S A P E R Z S A V A L L Á S O S K Ö L T É S Z E T . I 1 6 3 

Kiadva csak egy van a rövidebb mesznevik közül, ez a Szaír 
ul'ibád ilalma'ád, Isten szolgáinak vándor út ja az örökkévalóságba, 
melyet a jeles perzsa tudós, Riza Kuli Khán tett közzé kivonatosan 
a Medsma'ul fuszehábun. 

Ez a költemény, mely Kunúz ur-rumuz a. m. a titkok kincs-
tárai czím alatt is ismeretes, a szufik mystikus út ját rajzolja a leg-
főbb lény felé. A költő úgy adja elő a dolgot, mintha Daniéként ö 
maga tenné meg ezt a túlvilági utazást. 

Vergilius szerepét egy szentéletű aggastyán veszi át Sze-
nájinál. 

«Egy kegyes, fényes arczú öreg ember (pir merdi letif u 
nűráni), 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-i szeg). 

Hogy tudhatná felfogni, megérteni egy Jézus jelentőségét a 
szamár! 

Mit tudja Dávid kirply zsoltárát méltányolni a siket ember! 

(len, nämlich 3346 des India Office. Neupersische Litteratur, Grundr. d. 
Iran. Phil. (Strassburg 1896.), II. 282. 1. 

*) Guftem ej sem'i In csenin sebhá 
Vej keszihá-ji in csenin tebliá, 
í n csih ferr u kemál u váláiszt 
In csih lutf u dsemál u zlbáiszt. 
Gáh dsűjái pái csün tű sehlszt 
Csáh tireh csih dsá-ji csun tü mehlszt. 

Medsma 'ul fuszehá I. 264. 
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Porban heverő drága ékszer vagyok én az úton. A kút melyében 
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 czólja. Oh te, kinek szemében ez alatt a kék 
vár alatt (az eget érti) rózsacsokornak 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, kinyilik 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 ő 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 'laza kudsá sinászed kher 
L e h n i Dáúd csih dáned ker 
Gűherein der ghubár-i reh mándeh 
Juszufem der nisib-i cseh mándeh. 

Medsnia 'ul fuszelid I. 264. 1. 
**) Rűi szű-ji ma'ád bájed taft 
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Az első n a p a fö lde lem országába é r n e k a z a r ándokok , mely 
m i n d e n á l la t i t es t a l a p a n y a g á t képezi Szenáji szer in t . 

« E n neki pa r ipá j a , ö n e k e m benső b a r á t o m . É n és ö o lyanok 
vo l tunk , m i n t a cze tha l és J ó n á s . 

Az első n a p o n , m i k o r ú t n a k i n d u l t u n k . Egy f ö l d r a k á s r a 
b u k k a n t u n k . Olyan sötét sz ínű volt az, m i n t a négerek arcza . 

Olyan szűk vol t a térsége, m i n t a t ö rökök szeme. Egy föld-
ha lom, m e l y n e k rossz volt a levegője. F e l e r é s z b e n víz, fe lerészben 

Káin ma'ániez ma'ás kh'áhi jáft 
Ej turá zir in kebűdi kiszár 
Deszteb-i gul numűdeb beszteli-i khár 
Szú-ji sehr-i kadim kedem biguzár 
Iíbáneh-i usztukh'án beszeg biszipár 
Bá kberi der medsál csűn bási 
Bá szegi der dsuvál csűn bási 
Kber neh-1 káhdán csih kli'áhi kerd 
Szeg neh-i usztukhán csih kh'áhi kerd. 
Ez nebáti melek teváni sud. 
Vez zemin ber felek teváni sud. 
Cßeng der dárnen-i hekimí zen 
Pái ber kuvvet-i behimi zen 
Deszt ez in kh'áb u kbúrd kuteh, kun. 
Gám der nih bedigz der reb kun. 
Tüseb-i tű der in reh-i nákhús 
Csún suturmurgh niszt dsuz átis. 
Ätis ni kib náteváni ez űszt 
Ätis káb zindegánl ez űszt 
Jár básem csű ráí dári tű 
Deszt gírem csib pái dári tű 
Sákli-i men glr tá beri gerdi 
Pá-ji men gir tá szeri gerdi 
Hem bedánsákli szer firáz sevi 
Hem bedin páji csesm báz sevi 
Zi gbam-i musti behimeh u ded-rá 
Vá rehá bem merá u hem kh'od-rá 
Csű nedidem beráh-i zerk kh'odes 
Húdedsl szákhtein zi ferk-i kb'odes 
Men biszázem csű már pái ez dum. 
Tú nedári dü csesm csű gezsdum. 
Katif-i kb'od rá burák-i ű kerdem. 
Dsán-i kb'od viszák-i ű kerdem. 

Medsnia 'ul fuszehá I. 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, hogy a disznó volt feje, vezére annak a csapatnak. 
Keveset dolgozott, de sokat evett. Maguk csináltak maguknak 
ördögalakot. S aztán rettegve jajgattak az ördögtőli félelmökben. 

Szerelemből a bi 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, hét 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 űrá merkeb ú merá mu'niaz 
Men Ii ű hemcsű máhi u Jűnisz 
Rűz-i evvel ki rukli bereh dádim. 
Bejeki khák tűdeh uftádím. 
Tiroli csűnrűl zengiján ez Zeng. 
Száhetes hemcsű csesm-i turkán teng. 
Khákdáni hevá-ji ú nákliűs 
Nimi ez ab u ními ez ätis 
Gurg didem futädeh der teg u pűi 
Hemeh ähen dil u hem alien rűi 
Müs csűn gurbeh tifl kh'ár der ű 
Már csű khűk szufi kh'ár der ű 
Geh der ű dlv szeg szuvár sudi 
Gáh gezsdum tebib-i már sudi 
Ender ű jek remeh-i szeg ászűdeli 
Leb zi murdár u rűdeh endűdeh. 
Khűk didem ber än gurnh szálár 
'Emeles endek u kliűres biszjár 
Khűd 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 ón fényességem. Hót tagodat négy helyen adnád 
te át (czélzás a sárkány négy szájára) neki. 

Het holdnak engednéd akkor át te (a hét hold a sárkány hét 
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 öt. 

Egy pillantásom elveszi a mérgét. így szólt és megmutatta 
neki az arczát. Alig hogy megpillantotta őt 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 lát tam 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, gam zablát is jelentvén). 

Krokodil torok módra, fogakkal teli volt a szívük (sic). Kívül-

*) Áfa'l didem ender än rna'deu. 
Jekszer u heft rfii u csár delien. 
Hor detni kiz dehán ber ävurdt 
Her kirá jdftl firü khfirdi 
Giiftem ej kk'odsa cslszt In á f a • 
Guft ín nim kár bú jalija 
ínek ín már kárván kb'ár eszt 
Ráh kliáll ez bím-i In már eszt 
Bi men ár deszt jáfti ber tű 
Níz núrí netáftl ber tű 
Heft 'ezuvet becsár geh dádi 
Csár 'ezuvet beheft meh dádi 
Burdi in ' á f a ez tű behreli-i kli'is 
Lik csűn bá meni ez ú mendis. 
Kill jeki nűrl men bedü szedd-i úszt 
Nezer-i men bedű zumurrud-i űszt 
ín biguft u betűdeh rukh bineműd 
Csűn mer űrá bidid á fa zúd 
Csűn szegán pisi ű bekhuft bikhnft 
Ueh-i uiárá beduin biruft u bireft 

Medmia 'ul fuszehá L 265. 1. 
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ről tetszetősek voltak, mint az árvák vagyona. De ha megpróbálta 
őket valaki, azt találta, hogy olyanok, mint az égető tűz (ezélzás 
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 erős szívű 
és menj bele bátran. Ha egész Nilus lett is az utból, 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 lánczra ezt a három földi gonoszt, ha nem akarsz a 
mélységbe zuhanni. Ha az elmerúlóstől ment akarsz lenni. Itt kell 
hagynod mind azt, a mi ide való. 

Ha ettől hamarosan megtisztulsz. Hajó lesz neked akkor a 
lábad.»**) 

*) Csűn ez an tűdeh rukh bereh dádim. 
Bejeki vádi der uftádlm 
Div didim beszi der an menzil 
Csesm ber gerden u zebän der dil. 
Rukh esű gám-i szemend pur szindán 
Dil csű gám-i niheng pur dendán 
Hemesű mál-i jetim birűn kliűs 
Lik hengám-i ázműn ätis. 
Ähen u szeng her jeki bedireng 
Reg pur ätis beszán ähen u szeng. 
Bá hemeh fi lsán zi bed guherí 
Ez derűn tiri zi birnn sziperi. 

Medsma 'ul fuszehä I. 265. 1. 
**) Báz duldul kunán der än szelirá 

Bireszldim ber leb-i derjá. 
Men zi teri der än muhíb mekerr 
Kliusk mándem csű ráh didem ter 
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Közbeszöve a vészes Saturnus-csillagnak földközi 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. Úgy 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.»*) 

Guft hemreh kih jek szukhen bisinev 
Ängehi dil kavi kun u der rev 
Ger hemeh ráh Nil sud beduruszt 
Gham mekhűr Musza u 'asza bátuszt 
Bä tű zíndsá kih mekr-i bedkh'áheszt 
Zin szeh menzil szeh div hemráheszt 
Ger nekh'áhí hemí megliákírá 
Bend ber nih szeh div kháklrá 
Ger tű kh'áki hemi zi ghark ámán 
Her csih zlndsászt hem bedindsá mán 
Csűn ez in májeli száf gestl szuszt 
Ängehi pá-ji tű szumári túszt 

Medsma 'ul fuszehá I. 2(15. 1. 
Men csű ez pir nukteli bisenldem 
Der sudem jek dsihán dseván didem. 
Hemeh diváneh din u sejdá neli 
Hemeh der bend u bend pejdá neh. 
Hemeh bl ügahi csű khűs ez hád 
Hemeh szer meszt hemcsű sákh ez bád. 
Henieli rendsver u hics kári neh 
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A szél 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, 
ő 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 felbők hónába 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 

Hemeli hammál u hics bárí neii 
Hemeli heirán vélik nez 'ilmí 
Hemeh szakin vélik nez hilmi 
Hemeh lebhá kusádeh hemcsű szedel' 
Hemeli szer der ketif kesán csű kesef 
Hemcsű Fir'aűn sűm gerdenkes 
Bnrdeli nekbl zi äb der ätes 
Tensán homcsű szähet-i szähil 
Dilsiin hemcsű bdtin-i bakhil 
Hemcsű kliergűs khufteh-i bidär 
Hemcsű maszrű' mándeli bikár 

Medsma 'ul fuszeliá I. 266. 1. 
*) Csűn guzestim ez an menázil-i lmt 

Jár u men hemcsű Musza u tábűt 
Men urá merkeb u merd mu'nisz 
Her dű pűján csű máhi u Junisz 
Csűn ez än ráli-i ter birun rändern 
Khusk ber dsájgeli firű mándem. 
Zänkih kliimeh-rá tenáb nemánd 
Pej sziper pís khák u äb nemánd. 

U. ott 266. 1. 
**) Rűi dádim szűji bála zűd. 

Men ű hemcsű kergesz u Nemrúd. 
Medxma 'nl fuszehú 1. 266. 1. 
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olyan gyengék voltak, mint a hangyáké. Kígyófejük ós 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 tűz 
volt. Újjá varázsolták a régit. Rútakból szépet alkottak. 

Az egyik kertet csinált a kemenczéből (szójáték a gulkhun 
kemencze szóval, melynek első része gul rózsa szóra emlékeztet). 
A másik meg fáczánnak mutatta a varjút.»*) 

Az önzés és a vágyak kastélyának leírása 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 nösténypárok 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. Rút öldöklő feje volt neki. Víz iránt 
volt a feje, tűz felé nyúlt a farka. 

Az ördögök gyámolítója volt az ö 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. 

*) Ai iítis u ab kaTeh-i didem 
Kafeh-i der dsezireh-i ákhzer 
Ender än dsúduván szűretger 
Szersán csű szer-i szutűrán csuszt 
Pájsán hemcsű pá-ji műrán szuszt 
Ázsdehá szer budend u máhí dum 
Lik tensán beszűret-i merdum. 
Tensán hemcsű bágh khurrem u khűs. 
Pájsán zi ab u farksán zi átes 
Kulién ez szihr neű hemi kerdend 
Zistliárá nikű liemi kerdend 
In neműdi zi gulkhuni báglii 
Än neműdi tezrevl ez zághi. 

Meilsina 'ul fuszehá I. 266. 1. 
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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 kam vagy és gám rokonhangzású szavakkal). Ha azt 
akarod, hogy megmondjam az igazat, úgy megrémültem, hogy 
olyan lett a remegéstől 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 mint az ő 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 Malik izgató küldöttje (azaz a pokol 
szolgája). Ennek lekötelezettjei a tűz lakói. Ettől gazdagok a pokol 
kincstárnokai.» *) 

*) Jekdsilián dá'ieh-i meni didem. 
Kibleh sán dá'ieh-i meni didem. 
Kerdeh pindár bebreh-i ghanghárá 
Hudsreh-i khelvet-i Zalikliárá. 
Kerdeh ez nev'há der ű pejker 
Pesz hemeh dsnft 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 peresztidend 
Hern der an kal'eh heűz szengi bűd. 
Vender än heuz sán nihengi bűd. 
Szer kesideh kusende u náklrűs 
Szer szű-ji ab u dum szű-ji ätis 
Dám-i ű kuvvet i nefsz-i diván bűd 
Dem-i ű dám-i 'umr-i hajván bűd. 
Hercsih der dám-i ű der uftádi 
Dem-i ű szű-ji dum firisztádx 
Klmrdenes liics ber guráz nesud 
•Jekzemánes delien feráz nesnd 
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Az önzők birodalma után egy kígyó és skorpióval teli völgybe 
jutnak az utazók. «Ezt hallva, elváltam a sárkánykígyótól. Egy 
szük 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, hibás 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 ttíz- és 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 átjárásra alkal-
mas hágó. 

Her zenán halk bázter kérdi 
Dem-i bála dirázter kérdi 
Gercsib űrá csű merg berg nebűd. 
Dsevr-i ű hics kern ez merg nebűd. 
Csű 'Ali z'űtis dillr sudi 
Hemcsű kheszmes zi khák szír sudi 
Csűn men an kám u gám-i án didein. 
Rászt kh'áhi csunán biterszidem. 
Kih tenem hemcsű dil sud ez khefkán 
Dideh mánend-i rukh sud ez jerkán 
Kh'ászt tá ű kuned szű-ji men rái 
Guft liemreh kib ber szeres nih pál 
Kih eger csend májeli-i zisti eszt 
Ender in menzel ű turá kesti eszt 
Szer-i ű csun bezir seszt-i tű eszt 
Pál ber nih kill deszt deszt-i tű eszt 
Beb pej beszteh kun zebánes-rá 
Pá-ji tű knfl besz deliánes-rá 
Guft-i ű csűn penáh-i kh'űd kerdem. 
Ketif-i ű sáhráh-i kbűd kerdem 
Ber szeres reftem u neterszidem 
Amedem tá dum u bipurszidem. 
Kill kih búd inkih szakht bálik bűd. 
Guft kín musztehiggz-i Málik búd. 
Zln besukrend szákinán-i agzlr 
Zln bebergend kházinán-i gz'aír 
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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 és 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 miat 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 senidem dsudá sudem zi niheng 
Doreh pis csesmem ämed teng 
Dereh-i besz muhib u nákhűs bftd 
Gezsdum u már u kuli Titis bűd 
Tíreli rűján tireli lius der vej 
Kliireh csesmán kbireh gus der vej 
Ender ű dsádűván div nigár 
Vender ű kűli kűh-i gezsdum u már 
Naks-i nikű tebáh mikerdend 
Rűiliásán szijáh mikerdend. 
Dsádüán ez hemim u katrán meszt 
Ilarbeh u tigh ätesin der deszt 
Geh perirá csű div mikerdend 
Geh csű ghulán ghiriv mikerdend. 
Pis-i má kűh bűd zi ätis u dűd. 
Kill hemi cserkli zű dű nímeh neműd 
Zír-i ú dsuz niegliáku csáh nebűd 
Vez beres tá bemáh ráh nebúd. 
Pir csűn did térsz u enduh-i men. 
Guft hin lá takhaf u lá tahzan 
Geret bájed kiz ín makán birelií 
Zin bukhűr tá hemin zemán birelií 
Bukliűr eknűn zi behr-i dárűrá 
Gezsdum u mär u kűh u dsádűrá. 
Káin gliizá kuvvet niháni túszt 
Csesmeh i áb zindegáni túszt 
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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 
uVibád ilalmu'ád meglehetős unalmas egy költemény. Száraz 
krónikaszerű 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 törtónetkók, 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 Rumi hal-
hatatlan versei. Mély vallásosság megvan hennök, de formai 
tekintetben olykor pongyolák. 

Ez hemeh khűrdeni der in bunjád 
ín lienítor bukhűr kill nüset bád. 
Guftem űrá giriftom in bukhűrem 
Roh girift eszt kúh csűn guzerom 
Guft dsán zin hedisz bighem kun 
ín hemeh kern seved tű ín keni kun. 
Der dilem pind-i ű csű muhkim sud 
Än hemi kliűrdem in hemi kom sud. 

Medsma 'ul fufzelui I. 267. i. 
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nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai ? 1 K 20 f. — 
V. Kozma F. : Brassai Sámuel mint aestbetikus és műkritikus. 2 K. — VI. Dézsi L. : 
Sz. Ágoston reguláinak magyar fordítása Cielius (Bánffy) Gergelytől. 2 K. •— VII. 
Vadnai: Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. 30 f. — VIII. Gyomlay: 
Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. 1 K 20 f. — IX. Mahler : 
Adalékok az egyiptomi nyelvhez. 60 f. — X. Id. Szinni/ei J.: Az első magyar 
bibliograpbus. 60 f. (1898—1991.) — X V I I I . k . I. Gyomlay : Bölcs Leo Taktikája 
mint magyar történemi kótforrás. 1 K. 20 f. II. Katona L.: Temesvári Pelbárt 
Példái. 1 K 20 f. —• I I I Neme thy G.: A római elegia viszonya a göröghöz. 48 f. — 
IV. Thúry J.: A «Behdset-iil-Lugat» csagatáj szótár. 1 K 20 f. — V. Katona L.: 
Alexandriai sz. Katalin legendája középkori irodalmunkban 1 K 60 f. — VI. Dr. Cserép 
J.: Határidőszámitás a rómaiaknál. 40 f. — VII. Thúry J.: Török nyelvemlékek a 
XIV. század végéig. 1 kor. — VIII. Szilasi M.: Adalékok a finn-ugor palatalis 
mássalhangzók történetéhez. 1 kor. 

Megrendelhetők, a mennyiben még készletben vannak, a Magyar Tud. 
Akadémia Könyvkiadó-hivatalában Budapest, V. Akadémia-utcza 2. 
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