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Közel ötszázezer verssort írt Emir Khoszrev a Tutiji 
Hind India papagája. Híre, neve eljutott a muszulmán .világ 
legszélső határáig. Szctdi maga a nagy Sza'di, öreg, törődött 
testtel elzarándokolt hozzá a messze Indiába. Sejkh Aznri ') sze-
rint, kit Daűletsah idéz, Sza di nagy barátja volt Emir Khoszrev• 
nek ós az ő látogatására ment el Indiába.2) 

Khoszrev, a költő, végigizlelte az életnek minden örömét, 
búját. Hét uralkodót szolgált egymás után, s ezek közül nem 
egy fogadta be szívébe mint hű barátot. Emir Khoszrev teljes 
nevén Jemín nd-Din Ahul liaszan török eredetű családból szár-
mazott a Lácsin törzsből, mely a fíalkh melletti Kes-ben élt. 
Khoszrev atyja, Emir Szeif ud-Din, Dsengiz khán uralma alatt 
odahagyta Oxuson túli liazájat ós Indiába költözött. 

Patjálában telepedett le ós nőül vette a gazdag ' Imád 
ul Mulk leányát. Csakhamar befolyásos egyéniség lett a moghul 
udvarnál, levén apósa 'Imád ul Mulk a delhi fejedelemnek, rPogh-
lak sahnak különösen kedvelt embere. Szeif ed-Din-nek ebből a 
házasságából született Khoszrev Patjáli-ban 1253-ban. Mihelyt 
a világra jött a gyermek, fogta őt az atyja, bepólyázta a kö-
penyébe s elvitte rögtön egy hires szent sejkh elé. «Olyas-
valakit hoztál mostan ide, — jövendölte a szent férfiú, — 
a ki majdan két lépéssel megelőzi magát a nagy Khákánit.a) 

') Sejkh Azuri perzsa költő (\ 1461—2). V. ö. Ethé, Catalogue of 
the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian 
Librarg (Oxford 1889) 785. 1. 1269. sz. 

2) Emmá der kitäb Dseváhir ul Eszrúr 'Arif Azuri 'alojhi err ah-
met ävurdeh eszt kill der nihájet-i hál Muszlih ed-Din Szahli kuddißza 
szirruhu el'eziz bá Emir Khoszrev szuhbet dásteh ve bediden-i ű ez Fársz 
he-Hind refteh. 

The Tadhkiratu *shu'araed. E. Browne (Leyden 1901) 239. 1. 
3) üuseley, Biographical notices of persian poets (London 1846) 146. 1. 
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4 ICÉGL SÁNDOR 

Már gyermekkorában feltűnt Khoszrev nagy tehetsége ; gyors^ 
helyes felfogásával bámulatba ejtette a tanítóit. Igen jól tudott 
arabul és hindusztánul. négy nyelven verselt: perzsául, arabul, törö-
kül és liindusztáni nyelven. Később mint ifjú előkelő helyet vívott 
ki magának sokoldalú ismereteivel. Valóban nagy tudása úgy a 
főrangúak, mint a tudósok társaságában kedveltté tette őt. 

A szufi tanokat a híres sejkh Nizám ud-Din Evlijd ')< 
vezetése alatt tanulta. Ez a szent ember lett az ő lelki veze-
tője, pir-je. Ez a mestere szinten nagy jövőt jósolt neki: «Az 
ilyen tanítványnak lángoló hitbuzgóságáért megbocsátják majd 
egykoron az égben a tanítómestere minden vétkét» (ummid eszt 
kih merd beszúz-i szineh-in türk becseh bakhsend) mondotta róla.3> 

Khoszrev hírneve nőtiön-nőtt, ismertté lőn az egész mosz-
lim Ázsiában. Valódi legendakör övezi erdekes egyéniségét. A Mirat 
ul Khejál írója csodás dolgokat regél Emir Khoszrev-ről. Mikor 
Nizám ud-Din-nak, a nagy sejkhnek tanítványa lett, költőnk 
egészen a vezeklésre adta magát. A monda szerint negyven 
hosszú évig csupa böjtből és önsanyargatásból állott az élete 
fgűjend csehű szül szűm uddahr dúst). Tanítójának tanácsára 
felkereste a keletiek sokat emlegetett csodatevő emberét, Khizr-1. 
Alázattal járult az ifjú Khoszrev a nagy szent elé s illő tisz-
telettel megkérte, hogy köpjön a szájába. Keleten ez az előt-
tünk visszatetszőnek látszó dolog meglehetős nagy szerepet 
játszik a szentek életében.3) 

Khizr nem teljesítette kérelmét. «Te előtted a nagy Sza di 

Nizám ud-Din Eclijá (szűk 1232-ben, meghalt 1325-ben), a leg-
híresebb szufi szentek egyike, kit tisztelői a gyülekezet legyőzőjének, meh-
ftl siken-nek, neveztek el. Tanítványainak száma légió. Utódai és követői 
egész Aurengreb idejéig irányadói voltak a misztikus vallásos életnek. 

Cet ami de Dien est, par sa grandé piété, un des saints les plus émi-
nents del ' Hindoustan.. La chains de son initiation religieuse aboutit, en remon-
tant, au schaikh Ahdul-cadir Jüani. 

Garcin de Tassg L'Mamüme (Páris 1874) 395. 1, 
*) Daúlet sali szerint sok pénzt áldozott ennek a szent férfiúnak 

kedveért Khoszrev «mái biszjár u eszbáb bi sumár der kedem-i sejkh 
eiszár numüd. 

Tadhkiratu-shu Shu'ard ed. Browne 239. 1. 
3) A szent ember szájba köpésének csodás hatása külömben számos 

vallásos költő és más jámbor ember életrajzában előfordul. így 'Attdr maga 
578 



F.MÍR KHOSZREV. 5 

részesült ebben a kegyben», mondta neki. Emir Khoszrev ször-
nyen elszomorodva ment haza a mesteréhez s keservesen elpana-
szolta a rajta esett sérelmet. 

Nizdm ud- Din ekkor, hogy megvigasztalja az elcsüggedt lelkű 
ifjút, maga köpött bele a költő szájába. Ennek a köpésnek 
tulajdonítják Khoszrev nagy ékesszóló tehetségét.*) 

Emir Khoszrev ama szerencsés költők közé tartozott, akik 
mar eletökben a dicsőség tetőpontjára jutnak ós élvezik láng-
elméjük gyümölcsét. 

Khoszrev mint vérbeli keleti költő, nem volt szerény, ő 
bizony nem vésette volna a sírkövére azokat a szerénységben végte-
len szomorú, lemondásban megindító szavakat, melyeket az ifjan 
elhalt angol költő, John Keats vésetett a sírkövére : «Itt nyugszik 
valaki, a kinek a neve vízre iratott (Here lies one whose name was 
writ on ivater)». 

Emir Khoszrev, ha lehetett volna, az elsőbbséget elvitatta 
volna még a meghalt nagyságoktól is. Egyszer írt ő egy ön-
magát magasztaló költeményt, fellengző frázisokban dicsérte 
ki benne a halhatatlan Khoszrev-et, a kinek hírnevétől vissz-
hangzik az egész világ, meg maga Nizámi, a költők királya is 
megfordul sirjában a neve hallatára.**) 

mondja egyik müvében, az Ustur ndmeh-ben, hogy álmában a szájába 
köpött neki Mohammod próféta: 

Jek sebi der kli'áb dldem rúji ű 
'Ásik u bldil devldem szüji ü 
Deszt-i men bigirift an sah i dailián 
Der dehán-i men figend áb-i dehán. 

The Tadhkiratu' I Amliyd ed. Reynold Nicholson (Leyden 1905) I. k. 210.1. 
*) Ye bisáreh-i aejkh kuddisza szirruhu szolibet i Khizr alejhi esz-

szelám der jáft ve iltimász neműd kih äb-i dehán mubárek-i kh'od der 
űehán-i vej kuned Khizr fermúd kih in daúlet pia ez tű neszib-i Szardi 
gerdld. Khoszrev bákhátir aikeszteh bekhidmet-i aejkh Nizám ud-Dln 
ámedeh szűret-i mádserá báz neműd aejkh áb-i dehán-i kh'od bedű űtá 
ferműd ve bereket-i an záhir sud. 

Mírat ul Khajdl (Kalkutta 1831) 66. 1. 
**) Az Ahmad szerint ez a vers igy hangzik : 

An nemet ärem kih hemeh nákidán 
Ferk nedánend ez in tá bedán 
Kevkebeh-i khoszrevim sud bulend 
Ghelgheleh der gűr-i Nizámi figend. 

Agha Ahmad Ali The Haft Aswan (Kalkutta 1873) 69. 1. 
•577 



6 ICÉGL SÁNDOR 

Fogta ezt a verset — a rege szerint — Khoszrev egy na-
pon és kiment elszavalni azt a költő Nizámi sírjánál. Alig 
mondhatta el azonban a versét Emir Khoszrev, midőn hirtelen 
lenyúlt az égből egy kar éles pallossal a kézben. A rémü-
let pillanatában mesteréhez, a szent sejkh Nizám ud-Din-hez 
fohászkodott Khoszrev. Előtűnt erre egy másik kar, mely fel-
fogta a pallos rettenetes csapását, s így a kard éle csak a 
védő kar ruhaújját vágta le. Erről írta egy perzsa költő: 
«Nizäminak a kardja úgy lecsapott, mint a villám az égből. 
Egy hajszálon múlt csak, hogy ketté nem hasította Khosz-
rev fejét. De megvédte őt öreg tanítójának paizsként közbe 
tartott karja. »*) Ehhez hasonló temérdek monda forog róla köz-
szájon. 

Khoszrev élete elég simán folyt le. Általában elmondhatni 
róla, hogy igen szerencsés csillagzat alatt született. Nem panasz-
kodhatott, hogy műveit nem méltányolják kortársai, dicséretben 
és jutalomban bőven részesült. Midőn a «Kilencz ég» (Nuh szi-
pihr) czímű költeményét Kutb-ud-Din szultánnak ajánlá, ez a 
költészetért rajongó fejedelem a monda szerint egy elefánt 
súlynyi aranyat ajándékozott neki érette. 

Komoly tanulmányai mellett nem vetette meg Khoszrev a 
zenét sem, sőt nagy jártasságra tett szert benne (der'ilm-i mű-
sziki vuküf témám dúst). Többször vitába elegyedett kora híres 
zenészeivel. Daűletsah egész terjedelmében közli Khoszrev egy 
költeményét, melyben a költő a felett elmélkedik, hogy melyiket 
illeti az elsőbbség, a zenét-e vagy a költészetet. «Oh ékesszólás 
mestere, — mondja benne a zenész, — többet ér a zene a szónál, 
mert a zene megfoghatatlan, valami papírra azt tenni nem 
lehet, (úgy látszik Khoszrev idejében nem létezett hangjegy), 
olyan a zene, mint a lélek, minden és mégis kézzel megfogha-
tatlan semmi. A költészet, az a betű és a papir tudománya.» 

*) Tigh-i Nizámi kih ber ä med csű berk 
Ez szer-i Khoszrev szer-i mű bűd ferk 
Máh-i rukhes rászt dű pejker sudi 
Ger nesudi pendseh-i pires csű derek. 

The Haft Asman 69. 1. 

578 



EMÍR KHOSZREV. 7 

A költő erre önérzetesen feleli:1) «De én tökéletes vagyok mind 
a két tudományban». Khoszrev 99 munkát írt versben és prózá-
ban, perzsául, arabul ós hindusztáni nyelven. Mir Tahi a jeles 
hindusztáni költő irodalomtörténeti művében azt állítja, hogy 
Khoszrevnek urdú nyelven is sok költeménye van. 

A moszlim Indiában manapság is sok az olvasója, őt tart-
ják India első legjelesebb perzsa költőjének. Lírai darabjai, 
ghazeljei a legsikerültebbek. Ebben excellál Khoszrev. Aglia 
Ahmad, a jeles perzsa irodalomtörténész azt tartja róluk, hogy 
Szárítóinál is szebbek.2) Pizzi is ezekben látja Khoszrev erős 
oldalát. Lírai költeményei, főkép ghazeljei által lett nagy költő 
Khoszrev. 

Ebben a műfajban alkotott szépet, sőt újat, s az a nagy 
érdeme is megvan, hogy Háfiz előtt egyengette az útat3) s az 
ő előtte kissé nehézkes, csiszolatlan ghazelnek könnyed, szinte 
légies finomságot adott. Az ind világ derültebb légköre ked-
vezőbb talaj volt a költészet e bájos formájának kifejlődésére, 
mint Perzsia. 

Pizzi különben kevéssé méltányolja Khoszrev költői érde-
meit. Nem tartja eredeti ősforrásból fakadó poézisnek az övét. 
«Khoszrev — úgymond — mindig a más nyomdokain halad, min-
dig állít maga elé egy-egy utánzandó szellemi nagyságot, modell 
után mintázza a maga alkotásait, hol Szendjit, hol Khűkánit, 
Szadit vagy Nizámit törekszik utánozni». Ezt a kedvezőtlen 
ítéletét az olasz orientalistának enyhíti azon körülmény, hogy 
ő, mint maga is bevallja, alig olvasott valamit Khoszrev tői, s 
ítéletet ezek után teljes értékűnek elfogadni nem lehet. 

9 Pászukhes dádem kill men beher díi m'ani kámilem. 
Tadhkiratu-sli shu'ard ed. Browne 245. 1. 
ä) Ye miszl ghazalijját-i sejkh buzurg vár Sza'di ghazalijját-i khodsah 

Khoszrev kli'áhed bud belkih zibáter. 
Haft Aswan 39. 1. 
3) Khusrev va giudicato, per ora, come poéta lirico soltanto, e peró, 

come tale, merita non poca lode per la composizione di alcune sue leg-
giarde e gentili ghazele, nelle quali appunto egli fa presentire esser vicino 
omai il grandé Háfiz, se nella mistica e nella romanzesca egli fu imita-
tore, nella ghazela inveee, in quanto preparö la via ad Háfiz, fu innova-
tore di non poco. 

I. Pizzi, Storia della poesia persiana, (Torino 1894) I. köt. 105. 1. 
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Mint époszíró valóban Nízámi befolyása alatt áll. Találóan 
jegyzi meg egy indiai perzsa író, hogy Nizámí verses házát 
ketten rabolták k i : Dsdmi és Emir Khoszrev.*) Nincs olyan 
mesznevijök, melyben egész verssorokat ne vettek volna át, 
sokszor alig módosítva, a regényes éposz megteremtőjétől. De 
ezért még korántsem mondhatni, hogy ezen a teren ne termett 
volna számára babér. írt ő époszt is jelentős becsüt nem egyet. 
Például a Matla ul Enrdr («Csillagok felkelte») mint vallásos 
költemény csakugyan igen szép. Ebben a költeményben talál-
ható az a páratlanul népszerű verssor, Khoszrev sokat idézett 
mondása : «Midőn a tyúk iszik, minden korty víz után felnéz 
az égre mintegy hálát adva teremtőjének az üdítő italért (kat-
reli-i ábi nekhűred makiján — Tá nekuned rii beszű-ji aszmán).» 
Csodálói azt tartják, hogy ez a verssor magában elég lenne, 
hogv örök üdvösséget szerezzen írójának. Lírai műveit öt di-
vánba gyűjtötte össze. Az első, Tuhfat usz-Szigar ifjúkori költe-
ményeit tartalmazza. Ezeket a költő 15—19 éves korában szer-
zette. Áll ez egy prózában megírt bevezetésből, kaszidék és 
tcrdsi bendekből. A bevezetésben a költészet iránt táplált lán-
goló szeretetét ecseteli. Idézi egy gyermekkori négysorosát, melyet 
Kkodsa Izz ud-Din jelenlétében rögtönzött. A kaszidehék és a 
terdsi bendek Ghajasz-ud-Din Balban és Mohammed Kaan szul-
tánok dicsőítésére írattak. Említi Balban szultán néhány udvari 
emberét ós magasztalja mesterét — Nizain ud-Din Evlijái. 

A második költeménykötet Vaszt ul-liajdt (Az élet kö-
zepe). Ebben levő költeményeit élete delén, 20—34 éves korá-
ban írta. E divánnak is van prózai előszava. Ezek is csupa 
kaszidék ós terdsi bendek. Nizdm ud-Din Evlijdnak és Naszrat 
ud-Dinuak Balban szultán legidősebb fiának, a költő meczéná-
sának dicséretét tartalmazza, s ebben énekli meg Naszrat ud-
Dín halálát, ki a csatatéren esett el. Ez volt az a híres költe-
mény, melynek hallatára — a rege szerint — úgy elbúsulta 
magát az elesett ifjú hős atyja, Balban szultán, hogy a sok 
sírástól lázt kapott és három napra rá meghalt. 

*) Ba'zi nuvisteh end kill kkáneli-i s'ir u sá'iri Nizámi gendsevi 
táráds kerdeli-í Mevlevi Dsámi u Khoszreviszt. 

Haft Aswan 47. 1. 
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A harmadik kötet a Ghurrat ill Kemál. Ezek az érett, 
34—43 éves korából való versei: Jcaszidék, tcrdsi bendek és 
kiták. Bevezetésében a perzsa költészetet magasztalja, sok érde-
kes adatot szolgáltat a perzsa irodalom történetéhez. Saját éle-
téről és irodalmi tevékenységéről is megemlékezik. 

A negyedik a Bakija-Kakija. (Válogatott hátrahagyott 
költemények.) Az e divánban foglaltakat Khoszrev részben már 
öreg korában írta. Az előszóban a terdsi-bendek kaszidék, 
ghazelek és kiták különféle nemeit magyarázza. Ebben a diván-
ban a legtöbb költemény Mohammed sab es fiaihoz van intézve. 

Az ötödik diván végül Niháyat ill Kemál. (A tökéletes köl-
temények.) E versek már Khoszrev utolsó napjaiban írattak. Elő-
szavában Istent magasztalja, a prófétákat és mesterét dicsőíti. 

Vannak a kötetben kaszidék, terdsi bendek, kiták, gha-
zelek, mesznevik és négysoros versek. A négy első diván Luck-
nonban 1874-ben kőnyomatú kiadásban megjelent, az ötödik 
azonban csak kéziratban van meg a British Muscumb&n és a 
Bodleianá ban. 

Khoszrev mindig hajlott a miszticzizmus felé. Öregebb ko-
rában egészen úrrá lett felette a misztikus vallásos rajongás. 
Munkáiból kitörölt mindent, a mi földi halandót istenítve di-
csért. Uralkodókat magasztaló verseit félredobta, csak a leg-
főbb lényt imádva dicsőítő sorait hagyta meg a magok eredeti 
alakjában. Rendkívül hitbuzgó szufivá lett a Nizám vd-Din ta-
nítványa. Ez utóbbinak a halála olyan megrázó hatással volt 
reá, hogy alig hat hónappal élte túl vallásos mintaképét és a 
csodált, szeretett mestert mihamar követte a sírba. 

Útban Bengália felé Ghajász ud Din táborában érte őt 
utói a szomorú hír. Khoszrev azonnal sietett vissza Delhibe, 
gyászt öltött, szétosztotta vagyonát a szegények között és halá-
láig el nem mozdult a szent sejkh sírja közeléből. 

Khoszrev szintén ott vau eltemetve szeretett mestere mel-
lett, s ez a két sír valóságos búcsújáró hely lett, a hol egész 
éven át mindenféle vallású ember megfordul.*) 

*) His tomb is close to that of his spiritual leader and hundreds 
of Musulmans and men of other creeds daily visit it. 

Journal of the Moslem Institute (Kalkutta 1906) 90 1. 
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Sírkövén a következő felirat olvasható «Mir Khoszrev a 
beszéd királya s a jelesség, tökéletesség tengere. Prózája üdítőbb 
a tiszta víznél, költészete tisztább a kristályvíznél. Az utolérhe-
tetlen szépen éneklő fülemile. A páratlanul édeshangú papagály. 
Midőn halálának idejét akarom megtudni, a képzelet térdére 
hajtom le fejemet.»*) Az első chronogramm Adim ul miszl, a 
másik Tutiji sekker makál. 725 azaz időszámításunk szerint 
1325. 

Mint a regényes éposz mívelője Khoszrev mindjárt Nizámi 
és Dsámi után következik a perzsa irodalomban. Egész sor 
regényes éposz, mesznevi van a tollából. Khoszrev eposzai tár-
gyát nem kizárólag a legendás mult regeköréből veszi, hanem 
az ő idejében játszódó történelmi eseményeket is ír le. Sok épo-
sza úgy hat, mint egy modern verses regény, így például: 
Duvalráni és Khidr khán története. 

Nizámi ötösének mintájára Emir Khoszrev is írt egy ötös 
költemény-sorozatot, khamszeht. Az ötös első darabja a Makh-
zan ul Eszrár mintájára írt Mallu ul Envár (A Csillagok fel-
kelte), egy misztikus mesznevi, húsz énekre osztva. A második 
regényes éposz Khoszrev és Sírin. A harmadik Lejla és Meds-
nún számtalanszor feldolgozott története. A negyedik Nagy Sán-
dor történetéből veszi tárgyát és ez az egyik jobb feldolgozása 
ennek a keletiek előtt oly kedves mondának. Aineh-i Iszkenderi 
(Nagy Sándor tükre) czímmel. 

Az ötödik a Hest hihist (A nyolcz paradicsom), mely Beh-
rámnvik egy heti kalandjait énekli meg. Nem a legendából, 
hanem kora történetéből veszi tárgyát a Kerán usz Sza'dein (A két 

*) Mir Khuszrev khuszrev-i imilk-i szukhen 
An muhit-i fadl ve deijá-ji kemál 
Neszr-i ü dil kh'äszter ez mác i mu'in 
Nezrn-i ű szefiter ez äb-i zulál 
Bulbul-i desztáu szerá-ji bikarin 
Tuti-ji sekker makál-i bimiszál 
Ez peyi tarikli- száli fevt-i ű 
Csűn nihádem szer be zanű-ji khejál 
Sud radim ul miszl jek tarikh-i ű 
Diger sud tutiji sekker mákul. 

Journal of the Moslem Institute (Kalkutta 1906) 90. 1. 
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szerencsés csillag együtt állása). Ez egy történelmi tárgyú költe-
mény, a melynek hősei Nászirud-Din és Mu'izz ud-Din. Maga. 
a történet csaknem belefullad a sok allegóriába, s értéke csakis 
irálya szépségeiben rejlik. A költemény érdekes, a mennyiben 
jellemző példája a korában kedvelt írmodornak. 

Mint insa-író Khoszrev Raszá il ul'idsaz czímű, a levél-
stílusról szóló művével remekelt, mely a legtöbbet tanulmányo-
zott e nemű művek egyike. Az Insá-i Emir Khoszrevi levelek-
ben foglalva szól sok mindenféléről, szufizmusról, perzsa és hindu 
zenéről. Prózában írt elbeszélése, a Csehár dervis hindusztánira 
lefordítva Bág 0 Bahár czímmel a hindusztáni irodalom leg-
ismertebb terméke lett. 

Nagy érdeme Emir Khoszrevnek, hogy megírta az akkori-
ban még alig használt, úgyszólván gyermekkorát élő hindusz-
táni nyelvnek első nyelvtanát, a kezdő sorairól Khálik barinak 
nevezett versbe szedett nyelvkönyvet, melyet még most is hasz-
nálnak a hindusztáni iskolákban.'") 

A perzsa nyelven írt nyelvtan, ha ugyan megérdemli ezt 
a nevet, versbe foglalva adja elő a hindu nyelvanyagot. Pél-
dául : «Az éjnek fia (arabul) az égnek a holdja. A hold az éjnek 
a fia (hindu nyelven) ez az arab kifejezés értelme. 

A lail a. m. a sötét éjszaka arab nyelven. Tudd meg jól, 
sötét éj ez hinduul.**) 

Minden rendszer nélkül magyarázza az arab és hindu sza-
vakat. Rendkívül gyerekes egy szókönyv. 

Például: Ha kérdezik tőled, mi a himár — szamár az. 
Hinduul gadhá az a teherhordó állat. A nyúl annyi mint 

*) Cet ouvrage a une grandé celébrité, et il y en a plusieurs Edi-
tions, de Mirat, de Cawnpur, d'Agra, de Lahore. II est usité dans les 
écoles. 

Garcin de Tassy, Hűtőire de la littérature hindouie et Hindoustanie. 
II. kiad. (Páris 1870) I I . 208. 1. 

**) Heszt ibn-ul lejl máh-i äszmän 
Csand betá rát ká täzi zubán 
Lejl seb didsúr der tázi zubán 
Eát ándhjárl tú nikűter midán. 

Khalk Bárt (Bombay 1318) 6. 1. 
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Jcharhá, a gazella meg hinduul hiran. A gyűrű ángnthi, a dísz 
meg dbharan.1) 

Szépen kifejezi egyik négysorosában az istenség minden-
ható ha ta lmát : «Az egy teremtő, a ki ezt az öreg korongot csi-
nálta. Se szó, se ész nem éri fel az ő tulajdonságait. 0 egy 
parancsszavával létrehozta a világot. Ki az, a ki az ő végzetének 
oda mondhatná, hogy ne tedd!»2) 

Elég köznapias hasonlattal, a tű segélyével kivájt tövishez 
hasonlítja a szerelmet. «Mondják, hogyha sokra megy is az inte-
lem, hogyne vehetné az ki a szerelmesek szívéből a szerelmet? 
Ha száz ügygyel-bajjal kipiszkálja is a tű a lábból a tövist, mi 
módon húzna az ki a lándzsahegyet az ember belsejéből» (szó-
szerint: májából? 3 ) 

Nagyon is hiti szellemben mindenről lemond, csak a szép 
fiúkról nem. «Ha bűnbe esik a szív, mondd, legyen az úgy. 
Ha tévútra megy az ész, mondd, hadd menjen. Nem megy ki 
a szívből a fiúk bájainak képzelete. Ha a könyv elfeketül (azt 
a könyvet érti, a melybe az ember jó és rossz cselekedeteit be-
írják), mondd csak, hadd feketüljön el»).4) 

') Himár eger turá purszend csiszt khereszt 
Behind! buved gadliá kill bár bereszt 
Khergűs kharhá básed áhú buved hiran 
Angusteri ánguthi piráyeh ábharan. 

Khdlik bárt (Bombay 1318) 6. 1. 
2) Szán'i áhdi kih szákht cserkh-i kohen 

Nfiakl reszed begűneh-i vaszfes neh szuklien 
Ú kli'od zi jek ámr kun dsihán pejdá kerd 
An kiszí kih der kazás gűjed kih mekun. 

Kulliját-i enaszir devávin-i Khoszrev (Lucknow 1871) 400. 1. 
3) Gűjend nesziliet ár csih efzűn äred 

Tsk ez dil-i cusák birűn csűn äred 
Szűzen kih beszed heileli kesed kliár zi pái 
Pejgán zi dsiger osigűneh birűn äred. 

ü. o. 462. 1. 
4) Ger dil begunáh miseved gű misev 

Verakl zi ráh miseved gű misev 
Ez dil nereved kliejál-i kliat-i piszerán 
Ger námeh szijáli seved gű misev. 

Kulliját 465. 1. 
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A híres szuíi szent embert, Nizám ecl-Dint így magasztalja: 
«Mikor üdvözlet jön hozzám Nizám sejkhtől, jó tettekben jól 
megy akkor az én eletem. Reményriyel kényem-kedvem szerint 
élek, mert akkor minden dolgom rendben van nékem» (szójáték 
a sejkh nevének arab jelentésével).1) 

Csupa vallásos hasonlatból építi fel a következő négy-
sorosát: «Mikor a te szemed szemöldökéből mutatott nekem 
mihrábot, attól a Icibleh-tői rombadőlt az én hitem épülete. 
Kötelessegévé vannak téve az én szemem bogarának, hogy a te 
ajtód porával végezze az ima-mosakodást (temim), jóllehet vízbe 
van az (t. i. a szem) merülve».2) 

Nem épen költői hasonlattal emberevőnek nevezi kegyetlen 
ideálját. «Mivel te olyan vagy, mint az emberevő, azt mondod 
te nekem, hogy én szerelmes, betegszívű, szenvedő és beteg 
vagyok. Ha óhajtásom, hogy teged meglássalak, nem teljesül, 
kevésbé múlik, hogy e kívánság miatt meg nem halok».8) 

Szerelmi búhánatában olyan neki a bor, mint az olaj a 
tűzre. «A jó barátot mutató csapláros ellenségem volt nekem 
az éjtszaka. Részeg voltam, és az az ezüsttestű bálványszép-
ség volt a szívemben. Minden cseppje a bornak az en lelkem 
vére volt. Azt mondanád, olaj volt az én szívem tüzére.»4) 

*) Ez sejkh Nizám csűn szelám eszt merá 
Bá liUBzn-i 'emel 'eis madám eszt merá 
Umid pesz murád u kámeszt merá 
Zirá hemeh kár bánizám eszt merá. 

Kulliját 46 C. 1. 
s) Tá csesm-i tű neműd zi ábrű mihráb 

Zán kibleh biná-ji din-i men gest kharáb 
Ber khák-i der-i tú merdutn-i csesm-i merá 
Ferz eszt temim árcsili ghark eszt der äb. 

Kulliját 466. 1. 
3) Zln pis men ve gűi csüntű merdum kli'ári 

'Iski u dili u derdi u bimári 
Ger ez tű nejábem behevesz didári 
Kern zánkih der in bevesz bimirem bári. 

U. o. 465. 1. 
4) Seb száki dűsztrű merá dusmen bűd 

Men meszt u bedil án szimin ten bűd 
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Tanítóját, lelki vezetőjét, Nizám,-ed-Dint sok helyen ma-
gasztalja. «Mi nekünk Nizám-ed-Dín lett az igazi sejkhünk. 0 a 
felső világnak az isteni kincsadója. Minden tanítványa, a ki 
az ő nyomdokába lép, saruja hajójával átkel a kilencz ten-
geren» (a kilencz eget érti a tengereken).1) 

A csalogánynak hezár dásztán (ezer regéjű) nevét hasz-
nálja fel szójátékul a következőben: «Annak, kit gazdagít a 
szerelem, ezerszeresen növekszik az értéke. Nem látod-e, hogy 
a szerelem ittas fülemile. Csak egy madár, mégis ezernek 
hívják».2) 

A magasztaló költészetet, mely tudvalevőleg annyira dívik 
keleten, így ócsarolja: «A dicsőítés mondásától meghal a költő 
szíve, legyen bár friss és ékesen szóló a verse. Hisz a lehe-
let eloltja a lámpát, m é g h a a Messiásé is»3) (Jézusnak halotta-
kat feltámasztó, éltető lehelete példabeszédszerű a moszlimok 
körében). 

Panaszkodik, hogy nincs már ékesszóló költő. «Nem lehet 
senkit találni ebben a korban, ha az ékesszólásról van szó. 

Her bácleh kih bűd kliűn-i dsán-i men bűd. 
Gűi kill ber ätes dilem roughen bűd. 

U. o. 464. 1. 

') Sejkh beliakk Nizám-i Din sud márá 
Gendsver-i khodászt 'álem-i bálárá 
Száhib-i kademiszt her murides kih kuned 
Ber kesti kefes cebreli null derjárá. 

U. o. 462. 1. 
2) Keezi kiz risk daúlet mend gerded 

Bifezájed liezárán Jtibáres 
Neil bíni ger be'isk bulbul-i meszt 
Jeki murgh eszt ve míkh'áni liezáres. 

U. o. 460. 1 
3) Ez guften-i madli dil bimíred 

Scir ärcsih ter u faszih básed 
Gerded zi nefesz csirágli murdeh 
Ger kli'od nefesz-i Meszih básed. 

KulKját 458. 1. 
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Mindenki, aki azt állítja, liogy nem mondok igazat, helyesen 
mondom ón azt, hogy hazudik».1) 

A rideg közönyöseknél érző szívet találni lehetetlen. 
«A hidegeknél sohse keresd te az élő szív nyomát, se a go-
nosz zsarnok kedélyében a jó természetet. Hisz nem lehet valamit 
meggyújtani a lángoló tulipán tüzénél, nem lehet jó illatot 
találni a mécs rózsapiros lángjában».2) 

A gazdagnak adott adomány nem adakozás, mondja Khosz-
rev egy igazán indiai szellemű költeményében.") «Azt hívják ada-
kozó embernek, a ki a szegénynek ad olykor-olykor. Mindenkit, 
a ki a gazdagnak ád pénzt, nevesd te ki, még ha olyan is, mint 
Hátim Tai» (az adakozásáról híres arab törzsfőnök). 

Ha a tengerbe hullatja cseppjeit az esőfelhő, kell, hogy ki-
nevesse azt a villám (a villám a hinduk szerint, ragyogásával 
mint a mosoly deríti fel a felleg borús arczát, innen a kép).4) 

Saját versét kiki szépnek tartja, azért az ellenség kriti-
kájából kell tanulnia a nagyratörő költőnek. «Ne bolonditson el 
téged, Khoszrev, a saját költeményed, mert van elől-hátul elég 
versfaragó. Az ellenség szemével nézd a mondásod (t. i. köl-

•) Kesz derin rűzgár neteván jáft 
Ger szukhen báfurugh mi gújed 
Her kih gújed rászt nemígújem. 
Rászt gűjem durúgb mi gújed. 

U. o. 458. 1. 
ä) Zi efszurdegán medsű ágzr-i zindegi dil 

Ni ez mizáds-i zálim szűzendeh khúí kli'os 
Neb su'leli ber ätes-i láleh teván efrűkht 
Ni ez gul-i csirágli teván jáft bűi kh'os. 

Kulliját 458. 1. 
3) V. ö. DaricLrán bliara Kaunteya má prayacches'vare dhanam 

Vyádbitasyausadham pathyaip íiirujastu kimausadliaili 
Hitopadesa ed. Schlegel (Bonn 1829) Lib. I. Fab. II. 13. sz. 11. 1. 
*) Merd bakhsendeli keszirá gűjend 

Kill bedervis dihed pej der pej 
Her kill báklised betevánger diremí 
Kliendeh kun gercsili bűd Hátim Tej 
Abr eger ber szer-i derjá báred 
Sájed ár berk bikhended ber vej. 

Kulliját 459. 1. 
5 8 7 
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teményed), ha azt akarod, hogy hibátlan legyen a versed. Min-
denkinek tetszik a saját szerzeménye, s ha valaki jó barát, min-
dent még szebbnek ítél, mint te».1) 

Az emberséget így magasztalja: «Nem ember az, a kiben 
nincsen emberség. Az olajfát, melynek nincs jó szaga, egesd te 
el tűzifa módra. Nem vagy te ember, ha rossz van a természe-
tedben, ördög vagy te, a ki emberi testet öltöttél magadra. Jaj , 
micsoda vakság az, hogy a szent törvény országútján százezer 
kalauz daczára tévúton jársz ! Úgy folyik el az életed, mint a 
víz, és te mégis földi kastélyod építője vagy. Ha van forrás-
víz, mit használod te imamosakodásra a homokot? Szegyen 
az, ha te anyagi előnyökért a szamarakat szolgálod, mikor te 
emberfia és Isten szolgája vagy. Ha rosszat cselekszel, ne bánt-
son az, hogy jossznak neveznek, miután tenmagad mondod 
ki azt tetteddel magadról. Ne kösd a szívedet a szélnek kitett 
kerthez, te a rózsaágon éneklő csalogány. Ma ne patkold 
meg te rosszul a paripádat, mert holnap, mikor te a föld 
alatt leszel, minden patkó keresztül gázol rajtad. (Kissé ke-
resett hasonlat a földi életbeli cselekedetek túlvilági jelentő-
ségéről). 

Te miattad, oh szívem, nem imádkozik Khoszrev. Olyan 
vagy te, mint a kútba vagy inkább a borosedénybe esett holt-
test» (sic).2) 

•) Mesev Khoszrev bes'ir-i kh'od gliarreh 
Kill gújencleh beszi lieszt ez pesz u pis 
Csű guft-i kh'ísrá bfseb kh'áhi 
Becsosm-i dusmenán bin gufteh-i kh'is 
Hemeh kesz guft-i kh'od khúb dáned 
Veger járeszt hem teliszin kuned bis. 

Kulliját 458. 1. 
2) Námerdum eszt kih derű niszt merdumi 

'Udi kih bús niszt biszűzeszi hizűmí 
Merdum neh-i csű naks-i bed ender nihád-i tűszt 
Divi kill dsäi kerdeh der endám-i ädemi 
Véli kin csili kűríszt kih der sáhreh-i ser'i 
Bá szed liezár rehber binendeh rehgumi 
fUmret reván csű ab tű mi'már-i kaszr-i khák 
Tá áb-i esesmeh heszt csira der temími 
Sermi kih behr-i mái sevi bendeh-i kherán 
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Egyik versében panaszkodik, liogy a tudósok szerencsét-
lenek és hogy a tudatlanoknak áll a világ. «Mi dolog az, 
Khoszrev, hogy a világon a tudósok alacsonyabb sorsúak a hit-
vány alávaló tudatlanoknál? Nézd te ezt a találó megjegyzést, 
és nyugtasson az meg, hogy a vízcseppnek is csak négy a 
betűje, meg a tengernek is» (szójáték: a vízcsepp ktrh és a ten-
ger drjá írott alakjával).1) 

Az első ember, Adám lelke nem akart Khoszrev szerint 
testet ölteni, félve a földi nyomorúságtól. «Azon a napon, mikor 
Ádám tiszta lelkét felhívták, hogy menjen a testbe, féltében nem 
ment az be abba. Dávid énekének hangján zengték akkor az 
angyalok: «A testbe, a testbe jöjj, jöjj be a testbe, a testbe».2) 

Ha imádottja tudná, milyen búbánat terhe nehezedik a 
költő lelkére, megkönyörülne rajta.» Egy hegynyi búbánat van 
a keblemen. Ha tudná azt a kedvesem, bizonyára nem helye-
selné azt a nagy terhet az én szívemen.»8) 

«Örök boldogság részese az, a kinek hű a szeretője. 
Kinek van hű, gyöngéd szeretője, az örökké tartó boldogság 
birtokosa az, s a mulandóságtól ment neki az élete. Talán szép 

Csűn bendeki kliudái ve ferzend-i ademí 
Csűn bed kuni bedí kih bigűjend ezán merends 
Ez berg zir bád ken dil inenih bebágli 
Ej bulbul kih ber szer-i gul der terennűmí 
Ez túszt bi nernázl Khoszrev dilá kih tü 
Murdáií uftádeh becseh belkili der khumi. 

Kulliját 420. 1. 
') Khoszrev esik hálet eszt kill der dahr cálimán 

Ez dsáhilán dún deni ház peszterend 
In nuktehrá bibin ve bá inszáf kli'os berái 
Kiz csár lierf katreli u derjá beráberend. 

Dawlatshah, The Tadhhiratu-shshu'ará ed. K. Browne Lejda 
1901) 247. 1. 

2) Än rúz kih ruli-i pák-i Adem bebeden 
Guftend derá nemi sud ez térsz beten 
Kká'ndend meláíkán belehm-i Daűd 
Der ten der ten der ä der ä der ten der ten. 

Kulliját 138. 1. 
3) Der szineli dárem kuli-i ghoin dáned eger jár inkadar 

Säjed kill nepeszended diles ber kliätirem bár Inkadar 
Kulliját 266. 1. 
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kedvesem ajka körül lengett a reggeli szellő, hogy ma olyan 
il latos? Saját szépségén, fiatalságán örvendve nevet a rózsa. 
Mit tudja az, hogy min kesereg a csalogány.»1) 

Tavaszhoz hasonlítja imádottját. «Újra kizöldült minden, de 
nem jöt t el a barátnőm. Megújult a kert, de nem jött el az a 
tavasz. Olyan lett a sírástól a szemem, mint a patak, de azért 
nem jött el a folyócska par t jára az én cziprusom. Eljött a ki-
kelet, de az ón borozó czimborám nem jött el megnézni a 
tavaszt. I t t van már a kertben a rózsa, de milyen kár, hogy az 
az ismerős jó barát nem érkezett meg. Ilyen üdítő szélre és esőző 
könnyekre sem hajtott rügyet reménységem ága. Elmúlt már az 
élet, de attól a rossz természetű utazótól még csak üdvözlet sem 
jött hozzám.»2) 

Panaszkodik, hogy esős az idő és távol van a kedvese. 
«Esik az eső, és eltávozik tőlem a kedvesem. Ilyen időben hogyan 
szakítsam én el szívemet a szeretőmtől?»8) 

Siralmas állapotán keseregni nagyon tud. «Ne legyen 

') Keszikih jár vefádár miliribán dáred 
Szecadet-i ábed ve'umr dsavidán dáred 
Meger kill gird-i leb-i an szenem gest eszt 
Kik bád szubknem iinrűz bűji dsán dáred 
Gul ez dsevání liuszni-i kk'od eszt kkendeh zenán 
Csih agák eszt kill bulbul csira efghán dáred. 

U. o. 232. 1. 
2) Szebzliá neű demid ve jár nejámed 

Tázeli sud bágli van bekár nejámed 
Csesm-i men dsojbár gest zi girjek 
Szerv-i men szűji dsojbár nejámed 
Neű bekár ámed van lierif-i serábem 
Betamásá-ji neű bekár nejámed 
Ämed án gul kik bá ű reft bebusztán 
Yeh kih an ásnái jár nejámed 
Bá csenin bád-i szerd u esk csű bárán 
Sákli-i umid-i dil bekár nejámed 
cUmr biguzest vez án muszáfir bed kkű 
Jek szelámi bejádgár nejámed. 

Kulliját 220. 1. 
3) Abr mi báred ve men misevem ez jár dsudá 

Csűn kunem dil becsenin rűz zi dildár dsudá. 
Kulliját 37. 1. 
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senkinek ilyen napja, mert biz rossz az én napom. Ne égjen 
senki így, mint a hogy én égek. Nem tudok panaszkodni. Nincs 
helyén a szívem, hogy a tűrést megtanuljam. Sok éjet átvir-
rasztottam, de nem volt az a szerencsém, hogy arczod látásá-
val egy napon megvirradjon nekem.» *) 

Mitsem ér a sokszor megszegett fogadalom. «Ezután olyan 
nincs, hogy én az aszkétaságot áruba bocsássam. Adj ide egy 
poharat, csapláros, hadd ürítsem ki előtted 1 Minthogy nem ér egy 
árpaszemet az én igazhivőségem, hogy adjam en el ezt a száz 
helyen megtört bűnbánatomat? 

Sokat kértem én a korcsmáros közbenjárását, míg kinyi-
tották előttem tegnap a csapszék aj ta já t . Most, hogy a korcsma 
aj tajának a porába hajtottam le a fejemet, mit rettegjek én a 
rendőrfőnök fenyítő kézétől? Szívem és eszem miatt gyötrött 
engem a gond és az aggódás. Istennek legyen hála, hogy se 
szívem, se eszem nincs már nékem. Elmúlt már az idő, mikor 
az imaszőnyeg nyomta a vállamat ; most a csapiárosfiúk játszó 
helye az.»2) 

A mulandóság gyakori thémája Khoszrevnek. «Azok a jó 
barátok, kik voltak, nem tudom, hová lettek. Oh Uram, micsoda 

') Kesz bedín rúz mebádá kih men bedrüzem 
Iíesz bedin gűneh meszúzád kih men miszúzem 
In nemándeszt kih tá náleh-i üszmet kh'ánem 
Dil neh ber dsászt kih takhteh-i szabr aműzem 
Seb beszí reft be bidäri van bakht nebüd 
Kih demed szubh-i murádi zi rukhet jek rűzem. 

Kulliját 337. 1. 
2) Zin pesz szer-i an niszt kih men zulid firúsem 

Száki kedeli-i dih kill berűjitű binűsem 
Dsáji kih nirzed bedsevi din durusztem 
In teűbeh szed dsä sikeszteli csih firűsem. 
Besz pir-i kherábát kih burdem besifáret 
Tá báz gusádend der-i mejkedeh dűsem. 
Eknún kih szerem sud beder-i mejkedeh párnál 
Csün bim dihed mulitaszib ez mális-i gúsem. 
Bűdeszt zi hűs u dilem endiseli-i tímár 
Elminnet liláh kih neh dil mánd neh liúsem. 
Reft änkih musella beketf dásteru eknún 
Bázícseli geh mughbecsegán sud szer u dűsem. 

Kulliját 331. 1. 
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nap is volt az, mikor tőlünk elváltak? Ha eljő a tavasz és kérdi, 
hogy hol vannak a jó czimborák! Mondd, oh szellő, hogy min-
den rózsa fűvé lett. 

Oh te rózsa, mely a földből nőttél ki, mondd csak: hogy 
vannak azok az arczok, melyeket az enyészet földje fed ? 
Nézd, mind porrá lettek azok az előkelők, kik a nép koronái 
voltak. 

Fényes, ragyogó napok voltak és a föld alá mentek. Azok 
a parányok mind szétoszlottak a levegőben. Gyermekbolondító 
játekszer ez a világ portékája. Balgák azok az emberek, kiket 
ez lebilincsel. Menekülj el te innen, Khoszrev, mert eltávozott 
már a hűség a világból. Olyan csalfa, hűtlen lett a világ népe, 
mint maga lett a világ.»*) 

Nyugodt és elégedett volt a költő, míg nem lett szerel-
mes. «Egy időben szabad volt a szívem. Bensőm gondtalan, lel-
kem víg volt. Sót hintett rá egy kaczér szépség és újra fel-
szakította régi sebeimet. Milyen jó volt, mikor a jóra törekvő 
elme ettől a bajtól ment volt! 

Emlékezel-e, te szép alak, hogy valamikor az idegenekről 
is megemlékeztél? Ismét eljött az éj és elkábított, mert kedvesem 
hajfürtjeinek jó illatát hozta el hozzám a szól. Sohasem mond-
tam én el panaszomat a nélkül, hogy szinte meg ne haltam 
volna. Mert esdeklésemhez szegődött mindig útitársul a lelkem. 

*) Jár&n kih bűdeli end nedánem kudsá sudend 
Ja rebb csih rüz búd kih ez má dsudá sudend 
Ger neű behár ájed ve purszed zi dűsztán 
Gú ej szebá kih an liemeh gul giyá sudend 
Ej gul esű ámedi zi zernxn gű csigüneh end 
Än rűjiliá kih der teh-i gerd-i fená sudend 
An szerverán kih táds-i szer-i khalk bűdeli end 
Eknűn nizáreli kun kih hemeh kliák-i má sudend 
Kliűrsid bűdeli end hih reften zír khák 
Än zerrehá her hemeh ender hevá sudend 
Bázicseh iszt tifl ferib in matá'-i dahr 
Bi'akl merdumán kih bedin mubtelá sudend 
Khoszrev guriz kun kih vefá reft zíndsihán 
Zehl-i dsihán kih hemcsű dsihán bivefá sudend. 

Kulliját 160—1. 1. 

578 



F.MÍR KHOSZREV. 21 

Igazságtalanságot tűrsz te el te, óh Khoszrev, a szeretődtől, mert 
a szerelmesek osztályrésze az igazságtalanság.»1) 

Egyik versében így fohászkodik Istenhez: «Oh te minden 
ügyefogyott menedéke 1 A te kegyelmed mindenki számára az 
engedelemkérés szava. Az utasok saruinak helye a te ajtód (az 
Istenhez vezető út utasait érti). Minden fövegnek a te előtted 
érzett szégyen az ékessége (sic). Elég egy csepp a te irgalmas-
ságod felhőjéből, hogy azzal lemossa valaki a könyvébe beírt 
bűnlajstromot. 

Azon az úton vígy te engem, a melyen hozzád eljuthas-
sak. Oh te, kihez vezet minden ú t ! Minden képzeletet meg-
halad a mi vétkeinknek a száma. De a te bocsánatod is na-
gyobb minden bűnnél. Te hozzád fordul Khoszrev. Te vagy az 
en menédékem és az egész világ menedéke.»2) 

*) Merá vektl dil ázád bűdeszt 
Derűnem bigham u dsánem sád bűdeszt 
Nemek zed sokhí ender dsán u neű kerd 
Dseráhet há kih der bunjád bűdeszt 
Csih kli'os bűdeszt cakl meszlehet dsűi 
Kih csendín zin belá ázdd bűdeszt 
Nigárá hics gáhi jád dári 
Kill oz bígánegán et jád bűdeszt 
Seb ämed báz u burd ez dsái kh'ísem 
Kih bűi zulf-i tű bá bád bűdeszt 
Beferjádet nekh'ándem demive murdem 
Kih dsánem heinreh-i ferjád bűdeszt 
Dsefá kes Khoszrev ez dűszt peiveszt 
Neszib-i cásikán bidád bűd eszt. 

KuUiját 101. 1. 
2) Ej bedermándegl penáh-i hemeh 

Kerm-i tűszt hizr kli'áh-i hemeh 
Bend-i nafiin rehreván deret 
Sermet tikmeh-i kuláli-i hemeh 
Zi relii ber merá kih der tű reszem 
Ej beszűji der-i tű ráh-i hemeh 
Guneh-i má hemeh fezűn ez kijász 
'Afvet efzúnter ez gunáh-i hemeh 
Khoszrev ez tű penáhí dsujed 
Ej penáh-i men ve penáh-i hemeh. 

KuUiját 34. 1. 
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A kedvese felől lengő szól nagy szerepet játszik Khoszrev-
nél. «Éjjel, hogy a kedvesem tája felől jött a szól, megittasod-
tam, mert elhozta kedvesem illatát. Megeredtek a könnyeim 
es lábukat összeverve imádottam utczájára rohantak (sic). Van 
sírásom, és az a másik sírás ő tőle való, mert a folyamba öm-
lött a romlott, nem jó víz (fájdalom által kicsikart könnyeit 
nevezi igy). Megemlékezem róla és búsulok. Mindennek ö az 
oka.»1) 

így vigasztalja magát, hogy minden tudománya, tehetsége 
daczára nem tud semmire menni, érvényesülni a világon: «Ha 
van tudásod, ne szomorkodjál, hogy csak öszvéren lovagolsz. Nézd, 
Jézus szamáron ült, a szamarak alatt meg a tüzes paripáké. 
Nem marad rejtve, a mi jó, rossz van az emberben, mint a 
királyok zsebében a mósusz és a kristályüvegben a bor. Ha azt 
akarod, hogy nyugodt lehess, jobb a megnyugvás, mint a küz-
dés. Ha meg akarod fékezni az elefántot, minél távolabbról 
tudod azt megtenni, annál jobb.»"2) 

Valószínűleg csak az akkori irodalmi Ízlésnek hódolva 
magasztalja fiú-kedvesének bájait. «Egész életemben én tehozzád 
fogható szépséget, oh fiú, nem láttam. Beszéded elragadja szí-
vemet, kecses járásod véremet felhevíti (szószerint: vérem ontja). 
Zavarban vagyok, hogy te milyen is vagy. Arany föveg födi a 
fejedet, derekadig érnek hajfürteid. A mint jársz-kelsz, puha 

') Seb kih báderu zi szűji jár ämed 
Meszt gestern kih bűji jár ämed 
Ab csesm devid ez szer-i liál 
Páyi kübán bekűji jár ämed 
Girjeh kli'od heszt ve girje dlger ez űszt 
Kúb nákli'os bedsojbár ämed 
Mikunem jád u míkhurem lieszret 
Hercsih khűrdem zi khűji jár ämed. 

Kulliját 224. 1. 
2) Ger huner dári merends ár beruiseszti ber szutűr 

Zir cIsza kher niger zir kherán jekrán búr 
Nik u bed der ädemi pinhán nemimáned csendánkih 
Náfeli der dsib-i mulűk ve bádeh der dsám-i belűr 
Nefeszrá ger rám kh'álii szákines bihter zi dsehd 
Pilrá ger beszt kli'áhi csáreh nikuter zi dúr. 

Kulliját 269. 1. 
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harmatos hajfürteid elbájolják szivemet. Megölsz, ha elragadod 
szívemet, meghalok, ha azt messze eldobod. Mert te vagy az 
én lelkem, te vagy az én életem, oh fiú. Mert nem nélkülöz-
hetem szép arczod s bájoló illatod. Kutya módra a te utczá-
dat taposom, ha nem hívsz is magadhoz, oh fiú. Ne öld meg 
a fájó lelkűt, ne öld meg azt, kinek elraboltad a lelkét. Ne 
öld meg a szegeny ifjút, végtére te is if jú vagy, oh fiú. Miat-
tad földönfutó lett a szerencsétlen Khoszrev. Igen barátságtalan 
vagy te hozzá, oh fiú.» 

Szereti a hasonlatok egymásra halmozását, például a 
következő versében: «Eljött már a rózsa, de semmi híre a ked-
vesemnek (szószerint: nem érkezett meg a r eggeli szellője). Nincs 
még itt az egyesülés kertjének barátságfüve. Most van az én 
életem levélhullásának ideje, de azért még nem lengedez annak 
a szépség kora tavaszának a szellője. Eltűrjük mi az elválás 
sivatagának forró szelét, ha nem áraszt hűségillatot az a virág. 
Hogy éljek én, ha nincs olyan éjiel, hogy a baj egész kara-
vánja ne jönne hozzám attól a kaczér szépségtől! 

Az édes ólmot élvező szultánnak mi tudomása arról, hogy 
hogy van a nép, ha nem jön fülébe a koldús jajszava'? Van 
sok pénz s kívánandó dolog a túlvilági iitkos kincstárban, 
de a mi imádságunknak nincsen foganatja. Örökéletű legyen 
az én szivemben a te szerelmi bánatod. Csupa gyógyszer az, 
bár nincsen neki itt az írja. Arra törekszem ón, hogy ajtód 

*) Dsáji nedánem incsenín tá zindegáni ej piszer. 
Kiz khübrűján-i dsilián bákesz nemáni ej piszer 
Dil mibered guftár-i tű kkűn mikened reftár-i tű 
Hejránem ender kár-i tű tá ber csili száni ej piszer 
Zerrin kuleh báláji szer ds'adi firűter ez kemer 
Reh mirevi vez dsrad-i ter dil mifisánl ej piszer 
Kusti eger dil ber keni murdem eger dűr ofgenl 
Zirá kill hem dsán-i meni hem zindegáni ej piszor 
Csűn niszt szabr ez rűji tű her szá'eti ber bűji tű 
Csűn szeg devem der kűji tű ger tű nekh'áni ej piszer 
Azurdeli dsánirá mekus bidsán u mánírá mekus 
Miszkin dsevánirá mekus ákhir dseváni ej piszer 
Khoszrev derin bicsáregi dárod szer-i ávárogi 
Der kár-i ű jekbáregi námihrbáni ej piszer. 

Kulliját 265. 1. 
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küszöbére hajtsam le a fejemet. De mitévő legyek, törekedés-
sel mitsem ér el az ember! Ne keseregj, oh Khoszrev, ha te 
nem vagy méltó a vele egyesülésre, hisz a trónra sem érdemes 
minden hitvány ember, a1) 

A szerelem veleszületett tulajdonsága Khoszrev-nek. «El-
múlt az elet, de nem hagyott el a szerelem. Nem mondott le 
a fiatalok iránt érzett szenvedélyes vonzalomról a szívem. Lel-
kem derekán van még az öv (a keresztények jellemző ruha-
darabját, az övet érti), hogyne tisztelném a szép bálványokat! 
Az en csillagzatomtól van ez a tulajdonságom. Mióta a szere-
lem korcsmájában beszennyeződött a ruhám szegélye, nem tet-
tem én egy lépest sem előre a szerelem piaczán. Az egyesülésre 
vágyás szenvedélyének tüze elhamvasztotta lelkemet és teste-
met. Most látom be, hogy éretlen volt minden vágyakozásom. 
Ha én megölésre érdemes vagyok, azzal a karddal kíméletlenül 
végezz ki engem. A szívétől megfosztott Khoszrev ajtód porává 
lett, egy szóval sem kérdezted, hol van az az én szenvedélyes 
szeretőm.»2) 

') Gut ámed vez dűszt szebáji nemíreszed 
Ez bágli-i vaszl mihr gijái nemireszed 
Hengám-i berg íiz-i hejátem sud ve lienűz 
Zán neű behár-i liuszn szebáji nemíreszed 
Má beszáműm-i bádijeh-i liidsr bem kh'osim 
Ger zán sigűfeh bű-ji vefá nemíreszed 
Men csűn zijem kill liics sebi niszt káin teref 
Zán ghamzeii karván-i belá nemireszed 
Szultán bekli'áb-i náz csili ágali zi kbalk csűn 
Der gÚB-i ű fighán-i gedá nemireszed 
Der gcnds-i ghaib nakd-i temenná beszi eszt lik 
Márá becserkli deszt-i du'áji nemireszed 
Derd-i turá héját ábed bäd der dilem 
Kán hem devászt gercsih devái nemíreszed 
Kűsem kill szer nihein bederet csűn kunem 
Merdum zi dselid-i kh'is bedsái nemireszed 
Ger Kkoszrevá bevaszl szezá niszti merends 
Mulk-i szerán beli bi szer u pái nemireszed. 

Kulliját 234—5. 1. 

'Umr bireft ve nereít üsk zi szeűdáji men 
Terk-i dsevánán neguft in dil sejdáji men 
Reszteli bedsánem keiner ve pis bután csűn kunem 
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Az életörömök költőjének, Háfiznak modorában gúnyolja 
az alakoskodó aszkétaságot színlelőt. «Ha felnyitjátok a szerel-
mesek könyvét, írjátok fel első lapjára az én nevemet. Az asz-
kétaság nem egyéb, oh moszlimok, mint kenyérkereset. Bort 
igyatok és zenét hallgassatok! Ha ti a szerelmesek hitét valljá-
tok, ezután csak a bálvány előtt imádkozzatok! 

Hallottam, hogy mikor Mahmud az utolját járta, azt 
mondta: arczomat Ajáz (kedvesét hívták így) felé fordítsátok. 

A ti rabszolgátok vagyok, oh szépségek, ha ezer kaczér-
kodástokat kell is eltűrnöm.1) 

Egyik versében a megbánás könnyeivel véli megtisztítandó-
nak az idegen nő bájaiban gyönyörködő szemet. «Bízzál, oh ba-
rátom, az Isten kegyelmében, s engedelmeskedve az Istennek, 
tégy eleget moszlim kötelességednek! Ha házasságtörést köve-
tett el a szemed, ha azt akarod, hogy bűntől az megtisztuljon, 
mosd meg azt a megbánás könnyeinek a vízében!»'2) 

Khászijet ín mídihed tálic dsevzáji men 
Tá beklierábát-i rsk dámenem álftdeh gest 
Ber szcr-i bázár-i cisk pis nesud páji men 
Ätis-i szeűdá-ji vnszl dsán u tenem biszukht 
Csún nigerem khám búd in hemeh szeűdáji men 
Bendeh eger kusteniszt beher csih midárim 
Itendse kun nn tighrá hem betakazaji men 
Khoszrev bidil zi sevk ber der-i tú kliák sud 
Hics negufti kudsászt 'ásik sejdáji men. 

KuUiját 374. 1. 

') 'Asikirá csű námeh báz kunid 
Nám-i men ber szeres teráz kunid 
Zulid rizk eszt ej muszulmánán 
Bádeh nűsid ve cseng száz kunid 
Ger sumá din-i 'ásikán dárid 
BaM ez in pis but namáz kunid 
Gáh-i murden senídeh em Maliműd 
Goft rújem szű-ji Ajáz kunid 
Men ghnlám-i sumájem ej kliúbán 
Bikesem ger liezár náz kunid. 

KuUiját 228-9 . 1. 
4) Ej dűszt rizá behilm-i jezdáni dili 

Vez tácet-i hakk dád-i muszulmáni dih 
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Kéri iiú-ideálját, hogy ne hagyja őt el s ne menjen el 
vadászni. «Oh te gyöngéd ifjú ,ne menj vadászatra! Légy barát-
ságos ehhez az aggódó szívühöz, ne m e n j ! Az oroszlánok nem 
méltányolják hamis pillantásaid. Ellenséges érzelemmel ne menj 
a szegény gazellák ellen. Engedd, hadd térjek magamhoz. Ket 
napig légy emberséges és ne ülj a nyeregbe. Egy nyílra vágyom 
én a te íjadból (kedvesének szemöldöke az íj, és a pillantása 
a nyil). Ölj meg ma és ne menj el. Egyszer már eltávoztál és 
elvitted a nép szivét magaddal. A mi megtörtént, az megtörtént, 
máskor így el ne menj. Nem maradt egy ártatlan sem a város-
ban, félj az Istentől. 

Részegen és korhelyen ily állapotban ki ne menj. Vészhozó 
a te szemed, senkinek az arczába ne tekints. Gyöngédek a te 
lábaid, ne já r j a földön. A kert virágainak kegyelmezz meg 
Ne lépkedj ily kecsesen, szépem. Micsoda a rózsa, hogy a lábad 
alá kerüljön! Vagy ölj meg engem, vagy ne lepj mezítláb a 
rózsára és a jázminra. Oh te, ki kaczéran sétálgatsz, tekintsd 
szegény Khoszrev bolond voltát s el ne menj.»*) 

A józan emberek gáncsolásával nem törődik a költő. «Mi 
a borivók cseppjeinek romjai vagyunk. Mit félünk mi a jó-

Csesmet csű ziná kuned geres khä'hi púk 
Ghuszles tü zi girjeh-i pesimánl dih. 

Kulliját 402. 1. 
*) Szűji sikár ej piszer náznin merev 

Milír bikun ber in dil endűhgin merev 
Siran nejend merd-i tű ger ghamzeli mizeni 
Ber áhuván kiiaszteh báheng-i kin merev 
Biguzer tá bekh isten Sjem zi bi hűsi 
Rűzi dű merdumi kun ve ber pust-i zin merev 
Jek tír ez kemán-i tű em mikuned bevesz 
Imrűz bem raerá kus ve dsái bekin merev 
Di gest refti ve dil khalki zidsái reft 
Reft äncsih reft bár diger incsenin merev 
•Jek párszá nemánd besehr ez kliudá bitersz 
Meszt u klieráb szűji birűn incsenin merev 
Csesm-i tű áfet eszt berűji kesz mebin 
Páji tű názikeszt berűji zemin merev 
Ber názikán-i bágb bebakbsái u lutf kun 
Zinszán benáz der esemen ej náznin merev 
Gul kiszt tá bepát reszed já merá bikus 
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életűek megszólásától! Az a fej, mely a részegek verését el-
tűri, mit törődik a józanok szemrehányásával!» ') 

«A dervisek birodalmában van a mi uralkodásunk. A tün-
dérszépek szemlélete a mi szulejmanságunk (Salamon király, ki 
a moszlim legenda szerint a périk, emberek és állatok felett 
uralkodott, gyakran költői hasonlatul szolgál). Mikor a korcsma 
küszöbére nyugtatom le a fejemet, minden borcsepp a mi kirá-
lyi pecsétgyűrűnk köve,»2) 

A szerelmesnek saját szive okoz legtöbb bajt. «A szerel-
mest, kinek lángra lobbant lelke és belseje (szószerint mája), 
saját szive miatt nyomja a búbánat, nem az ezüsttestű miatt. 
Nem pillangó módra a gyertya égette el fejétől lábáig, hanem 
szivének tüze kapott bele tollába, szárnyába.» 3) 

Mohammed próféta legközelebb áll az istenséghez. »Ha 
tudomásod van Mohammed jelességéről, józan ószszel nézd az ő 
helyzetét. Folyton együtt van Mohammed és Allah. Tudniillik 
senki se férkőzhetik közéjük.»4) 

Já pá berebneh ber gul u ber jaszruin ruerev 
Ej änkili benizáreh bedán sokli mirevi 
Divánegl Khoszrev ruiszkin bili bin merev. 

Kulliját 394—5. 1. 
J) Má 'im kheráb dsur'eh-i mejkh'árán 

Márá csih gham ez ta'neh-i nikű kárán 
Ej szer kih leked mikhured ez khumarán 
Kej gham khúred ez szerzenis hosjárán. 

Kulliját 462. 1. 
*) Der mulk-i kelender kill dsihán báni mászt 

Diden beh perivesán szulejmáni mászt 
Meszned csú ber ásztán-i khumár kunem 
Her katreh-i mej nigin szultáni mászt. 

Kulliját 463. 1. 
3) 'Ásik kih sud efrűkhteh dsán u dsigeres 

Heszt ez dil-i kho'd ghames neh ez szimberes 
Perváneli neh sern'e szűkht tápá beszeres 
Belkih ätes-i dil girift der bál u peres. 

Kulliját 464 1. 
*) Zi 'izz-i Mohammed ár nedári klieberi 

Kun ez reh-i 'aki der seliádet nezeri 
Alláh u Mohammed eszt peiveszteli behem 
Ja'nl kih miján sán negendsed digerl. 

U. o. 161. 1. 
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Annyira betölti egész lényét túlvilági kedvesének emléke-
zete, bogy szerelmét képtelen eltitkolni. «Mondottam, senkivel 
sem közlöm szivem körülményeit. De bár mitsem közöltem, mégis 
híre ment. Annyira elfoglalta külsőmet ós belsőmet az a jó 
barát (t. i. Isten), hogy József illatát árasztja, ha széthajtod 
ingemet» (czélzás az ismeretes moszlim legendára).') 

Sokat törekedett a költő, hogy eltitkolja érzelmeit, de 
hiaba. «Sokat fáradok, hogy elfödjem búbánatomat. Ha lángra 
lobbant a tűz, nem lehet azt titkolni. A ki kineveti a szerel-
mesek állapotát, annak lelkületén sírni erdemes.»2) 

Az emberalakban járó szamaraktól fél legjobban Khoszrev. 
«Nem félek én, ha tele van is szamárral a világ. Csak attól a 
szamártól félek legjobban, a melyik emberi alakot öltött ma-
gára.»3) Igazi hamisítatlan szufiszellem nyilatkozik meg a követ-
kezőben : «Megelégedett vagyok ón a lealáztatás és az egyedüli-
ség birodalmának birtokával. Azzal, hogy senki sem törődik sor-
sommal. Istenemre mondom, vágd fel keblemet és vedd ki a 
szivem (czélzás a Mohammed prófétával történt egyik csodára), 
mert a te házadban másnak nincsen helye.»4) 

Az Istenhez vezető misztikus út kalauza, ha tudja az útat, 
nő is lehet. «Az egyenes úton járót tedd meg öregeddé, még ha 

b Guftem elivál-i dil-i klTis negújem bekeszi 
Lik ez bikbeberi reft be'álem kbeberi 
Besz kill biiűn u derűnem hemegi dűszt girift 
Bűji Jűszuf dihed ár báz kuni pirábenem. 

Riza Kuli Khán Rijáz ul'arifin (Teherán, 1305) 70. 1. 
2) Biszjár bikűsem kib bipusem gbam-i kb'od lik 

Atis csű bigired netuván dást pinbán 
Her kih ber liál-i casikán khended 
Girjeli vádsib eszt ber háles 

U. o. 70. 1. 
3) Neterszem men ár falemi pur kliereszt 

Meger ez kberi kádemi pejkereszt 
Rijáz ul'arifin (Teberán, 1305) 71. 1. 
4) Khosem bedaűlet-i kh'ári u mulk-i tenbái 

Kib eltefát keszi rá berűzgárem niszt 
Bekbodá kih színeli-i men bisigáf u dil birún kun 
Kib der kliáneli-i tű digeri csili kár dáred. 

Riza Kuli Khán Rijáz-ul 'arifin (Teberán, 1305) 70. 1. 
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nő is az, mert Khizr mikor eltévedt a sötétség országában, a 
kanczákat küldte előre (czélzás az lszkendcr númeh egyik he-
lyére). Az a Dsáfar, ki az egeket bejárja. Nem mindenki Dsá-
far, a kinek szárnya van. Nevetségessé teszi magát, a ki szufi-
8ágban szokásokat keres. A tcmim mosakodás abból áll, hogy 
port tesz az ember a fejére». (Nehezen visszaadható szójáték a 
khák her szer).1) 

A jó barátokkal kár szakítani, hisz úgyis vége szakad min-
den együttlétnek. «Ha a sors nyugalmas életet ád neked, sze-
rencsédnek tartsd a jó barátokkal való érintkezést. Látogass el az 
ismerősök gyülekezetébe, tégy le az egyedüliségiől, magányról. 

Ne távolítsd el magadtól, ha rossz természetű is a bará-
tod, mert úgyis elválasztja őt tőled majd utoljára a végzet. Ne 
tépd szét, ha szűk is a ruhád ; ha elviselődik, úgyis rongy lesz 
abból. Ne verd az ágat, ha fanyar, keserű is a gyümölcse; 
magától leesik az, ha eljön a levélhullás ideje, mivelhogy el-
kerülhetetlen az együttélés utáni elválás. Minek a magányos 
életre törekvés!» 2) 

A költő egy cseppet sem rokonszenvez azzal, a kit nem 
hevít a szerelem (természetesen a szuű értelemben vettet érti). 

1) Rászt revrá plr-i reh kun gercsih zen based kih Khizr. 
Csűn bezulmet reh kuned gom madijánes reliber eszt 
Dsa'fur an bused kih taijár ez felek birűn reved 
Neh keszi kű bál taijár dáred Dsa'fareszt 
Der Tesze vűf reszm-dsuszteu khendeh kerden ber kh'od eszt 
Der temmim mesh kerden khák kerden ber szer eszt. 

Rijáz uVarifin (Teherán, 1305) 71. 
s) Ger aszájisi dári ez rűzgár 

Viszál-i cazízán ghanimet surnár 
Bedsemi'jet-i dűsztán rűi nih 
Perágendegi rá bejek szűí nih 
Bedűri mekus ár kih bed khűszt jár 
Kih kh'od dűri ufted szerendsám-i kár 
Eger dsámeh tengeszt páreh mekun. 
Kih kh'od páreh gerded csű gerded kuhun. 
Mezen sákli eger miveh telklieszt u tíz 
Kh'od ufted esih pls äjedes bergrlz 
Csű lábúd dsudáiszt ez ba'd-i ziszt 
Ba'amden dsudá ziszten behr-i csiszt. 

Rijáz ul 'Arifin 71. 1. 
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« A kit nem éget a szerelem lángja, ahhoz egy tűnyivel sincs oda-
varrva a szívem (sic). Ha nem égettszivű vagy, távolodj el tőlem, 
mert mi tüzet vetünk annak a szivére, a ki nem égett.» x) 

Ebben a földi életben kell jót tenni, mert a másvilágon 
jóra, rosszra képtelen az ember. «Itt cselekedjél, dolgozzál, mert 
elég bajod lesz a feltámadáskor. Innen vigy magaddal ivóvizet, 
mert a tengerből azt nem kapsz.»2) 

A megsemmisülés a költő ideálja, a szufi értelemben véve 
a dolgot. «Nekem a nemlét boldogsága a kedvem szerinti, mert 
akkor se innen, se onnan veszély nem fenyeget. Mit is ér ez 
a boldogságnélküli létezés, mely nem tart két napig! Miért 
ne ragadnám én meg a nemlétezést, hiszen az velem jön majd 
a sírba!» 3) 

A hallgatást így dicséri: «A baj kapujának a bezárása a 
hallgatás, mert jóval, rosszal terhessé teszi a világ méhét a 
beszéd. Sok embert láttam, a ki megbánta, hogy beszélt, de még 
senki sem bánta meg a hallgatást. A kevés beszéd mindenütt az 
ember mentsvára. Nem lehet felfűzni a ki nem fúrt gyöngyöt. »4) 

0 Zi sucleh-i isk her kill efrűkliteh niszt 
Bá ű szer-i szűzen! dilern dűkliteh níszt 
Ger szükhteli dil neh-i zi má dűr kill má 
Átis bedili zením kán szűkliteli niszt. 

Kulliját 465. 1. 
ä) Kár indsá kun kill tesvls eszt der malisai' beszi 

Äb ez indsá ber kill der derjá beszi sűr u ser eszt. 
Eijáz uVarifin (Teherán 1305) 71. 1. 
3) Merá daűlet-i niszti sud peszend 

Kih indsá u ándsá sevem biguzend 
Gsih kár fijed in heszti bi szefá 
Kill bis ez dű rűzi nedáred vefá 
Oserá nisztirá negirtm bezűr 
Kih hemráh-i men bud kh'álied begűr 

Eijáz uTarifin (Teherán, 1350) 70. 1. 
*) Der-i fitneli beszten zubán beszten eszt 

Kill giti beb nik u bed übiszten eszt 
Pesímán zi goftár didem beszi 
Pesimán liegest ez kháműsi keszi 
Reliái liemeli dsá bekem guften eszt 
Durr ez risteh imen benászuften eszt 

U. ó. 71. 1. 
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A látható világon kívül még más világ is van. «Te azt 
gondolod, hogy ezen kívül nincs más világ, hogy nincs ezen 
kívül más föld és ég. Olyan vagy te, mint a selyembogár a 
gubójában. Az a gubó neki az ege és földje.1) 

Tudta, hogy nem lesz hű hozzá a választottja, de nem 
hitte, hogy olyan hamar bekövetkezik az elválás. «Oh, senkitől 
én jót nem várhatok. Nem vagy te már olyan én hozzám, mint 
a milyen voltál. Tudtam, hogy megszeged majd a hűséget, de 
nem hittem, hogy az ilyen hamar lesz. Sok éjét töltöttünk mi 
együtt, hová lettek. Istenem, azok az éjek! Most is van éjt-
szaka, de milyen éjtszaka! Oh szerelem, te neked egy olyan 
semmirevalóval, mint én, miért gyűlt meg a bajod, mintha 
bizony más senki sem akadt volna ez árnyékvilágon! Félek a 
te jövő-menő emlékedtől, mert rossz szándék nélkül a mészá-
ros sem hizlalja a bárányt. Nem fór az én szivembe senkinek 
a jó tanácsa, mert úgy teli van az a szerelemmel, hogy nem 
marad ott hely az intelem számára.»2) 

Végtelenül hosszú éjet kíván, hogy szivének szerelmi bá-
natát elmondhassa kedvesének. «Ki az, a kivel száz serege jön 
a szívnek? Mi az ő szépségének a dervisei vagyunk, ő meg a 
mi szívünk szultánja. Keggeltelen éjtszakát kívánok én, hogy 
szívfájdalmamat neki elmondjam. Én elmondom, ő meg nevet 

') Tű pindári dsibán gliair ez in niszt 
Zemin u ászmán gliair ez in niszt 
Csű an kivml kih der piljeh niháneszt 
Zemin u nszmáu-i ű liemán oszt. 

Iii/dz ul'arífín (Teherán, 1305) 7). 1. 
Ej zi tű merá umid bihbudi neh 
Bá men tű csnnánkih pls ez ín budi neh 
Midánisztem kih ahd u pejmán-i merá 
Der hem sikeni veil báin zűdi neh 
Beszi seb ba mehl bűdem kudsä sud ja robb án sebhá. 
Kenűn hem lieszt seb cmmá szijeh ez dúd-i já rebbliá 
Ej 'isk kár-i tű becsih men nákesz futad 
Gűjá keszi ncmátul dsihán kherábrá 
Zi ámed u sud khijál-i tű terszem kih biglieroz 
Kasszáb perveris nodihed goszfend rá 
Pend-i keszern bedil neuisined kih dil zi risk 
Pur sud csuuáukih dsái nemánd eszt pend rá. 

Medsmaul faszéiul (Teherán, 1295) I. 214. 1. 
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rajta, én egyedül, ő egyedül. Mily jó lenne a holdfényes éj, 
ha én és ő egyedül lennénk! Ajkam az ajkán, arczom az ar-
czán, ő én velem s én ő vele. Képzeletemben én ö vele vagyok, 
ő meg én velem. Oh Istenem, micsoda képzeletek! Ezen a 
helyen én, ő meg azon a helyen. Mondják: végre is miért 
lettél bolond? Miért ne lennék1) én bolond, hiszen az én hol-
dam is háborodott!» 

Hogy érdekesebbé tegye művét, a Kerán nsz Sza'deint, 
ghazeleket sző be az egyes énekek közé, pl . : «Ismét a liarcz-
térre megy az én gyors lovagom. Tavaly a szivemet rabolta el, 
most meg a lelkemet akarja elvinni. Lábbal taposottá lettem 
én útjának porában. Minden egyes jövetelével az én lelkemet 
ragadja el. Hazugság az, hogy ezt pusztán kaczérságból cselekszi. 

Vigyázzatok, oh moszlimok, szegény szivetekre, mert az én 
nyilasom részeg és pogány hitű. Nincs nekem olyan szerencsém, 
hogy rabszolgájának nevezzen engem. Én annak a szerencséjé-
nek vagyok a rabszolgája, ki az ő szolgálatában áll. Olyan vagy 
te, oh lelkem, mint a bolond, mert rád esett az ő hajfürtjeinek 
az árnyéka. He bolondabb az én szivem, mert megigézte azt egy 
tündér. Mikor te engem vadászzsákmányul ejtettél, közbenjárom 
lett nekem a lelkem. 

Nem mondja az, hogy ne ölj meg, csak ügyefogyott so-
vány voltát emlegeti. Látás miatt ment rossz híre Khoszrev 
nevének. Nem egy, de száz szégyen szállott a fejére.2) 

1) An kiszt kih mi äjed szed lesker-i dil bá ű 
Dervis-i dsernáles má szultán dil-i má ű 
131 szobli sebi kh'áhem kűrá gham-i dil gűjem 
Men gűjem ű khended tenbá men u tenliá ű 
Melitáb csili kli'os bűdi kű bűdí u men tenká 
Leb ber leb u rű be rű ű bá men men bá ű 
Hesztem bekhejál-i kh'od men bá ű ve ű bá men. 
Já rebb csili kliejáleszt ín índsá men andsá ű 
Gűjend csirá ákliir dívánegijet dsűsed 
Diváneli csirá nebúdein máh-i men sejdá ű. 

Gurrat ul Kemál. 398. 1. 
2J Szuvár csábuk-i men báz cazm-i leskerl dáred 

Dil-i men pár burd imszál bedsán dáverí dáred 
Men onder kbák-i mejdánes lekedkűb-i belá gestern 
Henűz áu sehszuvár-i men szer dsevlángeri dáred 
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Igen szereti a pompás leírásokat, hol egymásra halmozza 
a keresettnél keresettebb hasonlatokat. Egy vízmedenczét így 
ír le. «Olyan a nagy mecset, a dsámr belül, mint a paradicsom 
kertje. Kívül a Keuszer forrásához hasonló folyó van. A Nagy 
Sándor tulajdonságú szultán csinált a hegy lábánál egy az élet 
forrásához hasonló víztartót. A két hegy közti vízmedencze 
vize olyan fényes, ragyogó volt, mint az ékszer, és olyan félel-
metesen nagy, mint a tenger. Míg Kliizr nem ízlelte meg 
vizét, nem ivott az addig üdítő italt az élet forrásából. Abban 
a városban, mely nem innét nyeri ivóvizét, nem iszik ott jó 
ivóvizet senki az egész városban. Minden víznek nedvesség a 
hibája, de minden bajtól ment ennek a víznek a nedves volta 
(czélzás a keleti orvostudományra, hol a betegségek egy osz-
tályát hívják nedvesnek). Nem szivárog be a földbe a víz. 
Hogy is lenne méltó a föld ilyen vízre (szójáték a der khúr-
den ige két jelentésével). Fenekén a víz tükrének, oly tiszta 
átlátszó az, a vak ember is meg tudja számlálni az apró kavi-
csokat.»*) 

Beher szilkí kih mi öjed zi men dsán mibered bári 
Durűglieszt änkih in slveh zi behri dilberi dáred 
Muszulmánán nigeh dárid bicsáreh dil-i kh'odrá 
Kih tirendáz-i men meszt eszt ve kis-i káfirl dáred 
Tftji divánehves dsáná kih dári szájeh-i gejszú 
Dilem diváneh ter ez tü kih ászib-i peri dáred 
Merá csün szeid-i kh'od kérdi sifaret mikuned dsánem. 
Nemigüjed mekus emmá szukhen der Iágheri dáred 
Bebed námi ber ämed nám-i Khoszrev ez dideh 
Neh jek terdámeni dáred kill szed terdámeni dáred. 

Kerün usz Sza'deín (Teheráni kiad.) 65—66. 1. 

*) Meszdsid Dsáuói zi derűn csűn biliist 
Dsűi zi birűn sudeli Keuszer szirist 
Szákhteh szultán Szikender szifát 
Der szedd-i kúh äineh u áb-i haját 
Der kemer-i szeng miján dű kúh 
Ab guher szefvet derjá sikűli 
Tá Khizr ab kh'oa-i ű nűs kerd 
Ab-i kh'os ez csesmeh-i liejván nekhúrd 
Sehr kih ez vej nebűd ab kes 
Kesz nekhúrd der hemeh sehr äb-i kh'os 
Ab kih cillet zi beráji teriszt 
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Lendületes ghazelekben nincs hiány a költeményben. «Oh 
életadó nekem a te czukros rubintod beszéde. Meghalni kívá-
nok látásod okozta bú miatt . Ha mézet teszek a nyelvemre vagy 
az öröklét forrásainak a vizét iszom, jól tudom én, hogy az nem 
egyéb, mint a te szavad. Van mentséged, ha fekete hajfürteid-
del holdhoz hasonló orczádat betakarod. Hiszen soha sem telik 
be a szem a te szemléleteddel. Ha nehezedre esik neked ennek 
a könnytől nedves szemnek a pillantása, fejemből kitépem én 
a szemem, hogy segítsek a bajodon. 

Nem nézek többet reájok s nem járom utezájokat. Akár 
merre veszem utam, a te vérontó vészes pillantásaidtól a te ut-
czádon minden ajtó előtt egy földre hullott fejet látok. Nem 
másnak műve ez, csak a tied, csak a tied. Akár sót hintesz a 
sebre, akár megölöd te a szegényt.»*) 

Teri än áb zi 'illet beríszt 
Der nekkűred fib vej ender zenrín 
Kej be zemín der klmred ab csenin 
Der teh-i äbes zi szeíá ríg-i khűrd 
Kür tuváned bedil-i seb sumurd. 

U. o. 37. 1. 
*) Ej zindegáni baklis-i meri 

La'l seker goftár-i tű 
Der ärezüi murdenem 
Ez lieszret-i didár-i tű 
Ger selid binihem ber zubán 
Já áb-i liajván der dekán 
Talikik midänem kill än 
Nebuvod bedsuz goftár-i tú 
Ma'zúrí ár ez zulf-i szijeh 
Pűsi bérűi liemcsű mell 
Sziri nedáred hicsgeli 
Csűn dídeli ez didár-i tú 
Ger mer turá zin csesm-i ter 
Dusvár mi äjed nezer 
Birűn kesem dideh zi szer 
Ászán kunem dusvári tű 
Zin pesz bedisán nenigerem 
Der kű-ji isán neguzerem 
Ger liícs jek reh dsán berem 
Ez gliamzeh-i nigári tű 
Der kű-ji tú ber her derí 

60í> 



EMÍR KHOSZREV. 35 

Világosan kitetszik egyik ilyen ghazeljéből, bogy fiú és 
nem lány a kedvese. «Kardot ragadj, hogy megszabaduljak a 
fejemtől. Feszítsd ki az íjadat, hogy vége legyen szememnek 
(azaz nyíllal, t. i. nézéseddel lődd ki a szemem). Ölj meg, hogy 
ón egyszerre a fejemtől és a fejfájásomtól megszabaduljak. 
Lobbanj haragra, hogy én menten meghaljak. Hadd szabadul-
jak meg tőled és fájdalmamtól. Vagy adj nekem egy csepp italt 
ajkadról, hogy hadd meneküljek én meg fortélyos eszemtől. Tu-
dom én jól, hogy hogyan éljek te veled, ha megkímél a halá l . 
Mondottam: élj boldogan ós ne szerelmeskedjél, ha életben ma-
radok s ha egy napon megszabadulok tőled, oh fiú!»1) 

A Delhi székváros szépségeit így énekli meg: «Oh Delhi ós 
oh ti bálvány-szépségek, félrecsapott fövegbojtúak! Nyilvánosan 
kimutatják vérszomjukat, de csak titokban iszszák a bort. Nem 
engedelmeskednek, mert nagy szépségük okáért önfejűek. 

Mindnyájan el vannak kábulva saját bájaik tudatában. 
Bámulóik meg mind szélnek eresztették a szivöket. Ezek a szép 
hinduk tették napimádóvá a muszulmánt . 

Tönkre tettek ós megittasítottak engem a gyönyörű szép 
hindu gyermekek. Úgy a hajfonatuk hurkába fűzték Khoszrev et, 
mint a nyakravalójával megkötött kutyát.2) 

Uftádeh mi bitiem szeri 
ín niszt kár-i digerl 
Dsuz kár-i tű dsuz kár-i tú 
Kh'áhi nemek zen rísrá 
Kh'áhi bikus dervisrá. 

U. o. 31—2. 1. 
1) Tigh ber gir tá zi szer bireliem. 

Tir bigusái kiz nezer birehem 
Askárem bikus kih tá bári 
Hem zi szer hem zi derd-i szer birehem 
Kihism kun tá bimirem ender hál 
Ez tú u derd-i kh'isten birehem 
Já kh'odem dsur 'eh-i bakhs ez leb 
Tá ez in 'aki hilehger birehem. 
Gofteh em kh'os bizzi ucisk mebáz 
Zindeh ez deszt-i tű eger birehem. 

Kerdn wz-Szadein (Teheráni kiad.) 42 1. 
2) Ej Dihli vej bután szádeh 

•lek beszteh u riseh kezs nihádeli 
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A kert nagy szerepet játszik a Kcrán usz Sza'deín gha-
zeljeiben. Van árnyék a kertben és víz az árnyékban. Ezután 
én is szeretem még az árnyékban nyugvást. Most szél módra 
reggel előtt kell a kertbe besétálni, abba a kertbe, hol az ár-
nyékban folyik a víz. A bortartó edény zörejével ébreszt fel 
engem a csapláros, mikor jó fejjel alszom az árnyékban. 

Ep az árnyékban szunnyadoztam tegnap, mikor odajött a 
kedvesem s így szólt: Mit alszol te, hisz már az árnyékhoz ért 
a nap (természetesen a szép lány a nap). A kertben vagyok én 
most a rózsák között, úgy folyik ott a bor, mint a rózsavíz az 
árnyékban.»*) 

Ni zárni Makhzan ul Eszrár (A titkok kincstára) min-
tá já ra írt költeményében, a misztikus Matlu ul Envár-b&n 
igen szépen fejezi ki Khoszrev az ember gyarló tehetetlenségét 
a teremtővel összehasonlítva. «Ha az egész világ szorosan össze-
fog is, nem lesz azért jobban egy sánta hangyának sem a 

Khűn kliűrdensán báskáreszt 
Gercsih pinkán khúrend bádeh 
Formán nekunend zánkih kesztend. 
Ez ghájet-i lmszn-i kli'od murádeh 

Isán hemeli bád-i huszn der szer 
Vin bá hemeli dil bebád dádeli 
Khűrsid pereszt sud muszulmán 
Zin liindűjegán sokk szádeh 
Kerdend merá kheráb u szer meszt 
Hindii becBegán pák zádeli. 
Ber beszteh-i sán beműji merghűl 
Khoszrev esű szegiszt der kiládeli. 

Kerán usz Sza'deín. 41—2 1. 
*) Bebágh szájeh pejdászt näb der szájeli 

Ez in szipesz men u dsánán u kh'áb der szájeh 
Kunűn csű bád bibájed csemid pis ez szobh 
Begulseni kih reván básed ab der szájeh 
Belang-i nűs-i szebű szákijem kuned bidár 
Csű kliufteh básem u szer meszt u kh'áb der szájeh 
Beszájeh khufteli budem di kih járem ámed u guft 
Csih kkufteh-i kill reszid äftäb der szájeh 
Bebusztán menem imrűz meddsliszi u guli 
Beváneh gesteh mej csűn guláb der szájeh. 

Ker&n usz-Sza'deín (Teheráni kiad.) 147 I. 
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lába.» Az egész világ képtelen egy hangya lábát kigyógyítani. 
Mi a világ urával szemben az emberi erő! Jobb, ha magunk 
beismerjük lényünk gyámoltalan voltát.1) 

Nizám ed-Din nevezte el a költőt türk ulláhnak, Isten 
törökjének. Erre czéloz Emir Khoszrev ugyanebben a költe-
ményben, midőn így szól: «Mivel a nyelvedre jött, hogy engem 
türk ulláh-nak szólíts, fogd meg az Isten törökjének a kezét 
és vezesd azt az Istenhez. Elég nekem az, ha én szegény téged 
bírlak mint kalauzomat. Kegyes az én sejkhem eléggé és bűn-
bocsátó a teremtőm!» 2) 

A tejbe vizet keverő pásztor történetével illusztrálja azt, 
hogy mindenki elveszi a jutalmát, büntetését. «Volt egyszer egy 
pásztor, kinek a nyája ellátott tejjel fiatalt, öreget. Mikor tele 
szűrte a köcsögjeit, a kecskék tejét megkeverte vízzel. Ezt a tejjel 
megszínesített vizet adta el öregnek, ifjúnak pénzért tej gyanánt. 

Egyszer nagy árvíz zuhogott alá a hegyekről a síkra s 
elvitte a nyájat. Azt, a ki tejével megkárosította a világot, viszont 
tönkre tette az a hideg tej, a melyet addig árult. (A perzsában itt 
szójáték van az égetni igének jelentésére alapítva.) Vízzel rontotta 
a tejet kapzsi nyereségvágyból, a víz aztán tönkretette neki a 
tej forrását. Mikor a tej kereskedőhöz beköltözött lakótársul a 
bosszúság és a baj, így szólt hozzá egy tapasztalt bölcs ember : 
Az a sok a víz, melyet te a tejbe öntöttéi, mind felgyülemlett, 
árvíz lett belőle s elvitte a nyájad. 

Olyan lehorgasztott fejű lett e szavakra a pásztor, mint a 

b Ger hemeh 'álem behem ájend teng 
Bili neseved páji jek műr-i leng 
Dsumleli-i dsihán rádsiz-i jek páji rnűr 
Váj kill ber kádir-i 'álem csih zűr 
Bili kih zi bicsáregi dsán-i ki i is 
Mut'arif ájim benukszán-i kh'is 

A. Ahmad, Ali The Haft Asman (Kalkutta, 1873) 6(i 1. 
b Ber znbánet csűn kliitáb-i Turkulláh reft 

Deszt-i Turkulláh gír ve liem szipár b'Alláhes 
Csűn men miszkin turá dárem hemínem besz buved 

Sejkh-i men besz mihribán ve kliálikem ámurzgár. 
The Haft Asman or history of the Masnawi of the persians by the 

late A. Ahmad Ali (Kalkutta, 1873) 67 1. 
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hogy a melyet keresi a hegyről leomló vízár. Khoszrev, ha az 
igaz hitet keresed, légy becsületes s mondj le az ilyen csaifa-
ságról. »*) 

A nagylelkűségre egy fiút tévedésből meglövő király törté-
netét beszéli el a Matla' ul Envárban. «Egy hajnalban felkelt a 
nagy birodalom ura s vadászatra készült. Nekivágtatott a síkság-
nak, bejárta vadászgatva, míg egyszer csak egy faluhoz ért. Volt 
abban a faluban egy özvegyasszonynak egy kis fia, a kire rá 
volt bizva, hogy egy darab vetésre ügyeljen. A sors ágy akarta, 
hogy éppen akkor heverjen le a földre a fiú, hogy a reggeli 
hűvös szél ne érje. 

A király messziről a kicsiny teremtést madárnak vélte, s a 
kelet szórta villámló nyilait, s mint a villámcsapás sújtott le a 
hegyes nyílvessző a szerencsétlen gyermekre. A sors, a kegyet-
len, okozta a szerencsétlenséget tekintet nélkül bárkire is. Téve-
désbe ejtett a nélkül, hogy ő maga legkevésbbé is tévedett volna. 
Midőn a királyi kiséret arra vette útját, a sólyom keresni kezdte 
az elejtett fogolymadarat. És látott helyette egy szegény nyomo-
rult teremtést keresztülszúrt szívvel, földhöz szegezve a gyilkos 

*) Dást sebáni remeh der kúhszár 
Pir u dseván gesteh ez ű sir kh'ár 
Sir kill ez buz beh szebű rikhti 
Ab der an sir der ämikhti 
Burdi ez an äb mulamma' beh sir 
Nukreli-i csűn sir zi berná u pir 
Rűzi ez an kűh beh szehráji khák 
Szejl der ämed renieh rá burd pák 
An kih dsihän szűkhteli-i sir kerd 
Szűkhteh sud nägeh ez an sir-i szerd 
Sir-i khunuk ez tef u tábis biszűkht 
Kibleh an sir zi äbes biszűkht 
Kliodsah csű sud bá gliam u äzär dsult 
Kärsinäszis der an hál guft 
Kán liemeh äb-i iü kih der sir búd 
Sud liemeh szejl vo remeh rä rubűd 
Merd-i sebán zän szukhen bá sikúli 
Mánd szer efgendeh csű szejláb-i kűh 
Khoszrev eger din telebi ez kliudái 
Zin dil kliáin beh dijánet girái. 

Sobh-é Ommid, 37—38 1. 
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nyil által. A végzet egy vízragyogású nyilhegyet itatott meg 
vele, ez a vízcsepp (a nyil aczélhegyét érti) hozta rá a halál 
hidegségét. A király ajkain megfagyott a szó, elébb még mosoly-
gott, most újjait rágcsálá bánatában. 

Hívták a szívszakadt anyát. Kétségbeesve kedves fia vesz-
tén, vízzé vált ereiben a vére. 

Miután homokot szórt a fejére, futott a vészes halált halt 
szegény teremtéshez. Szinte megégette a síkságot forró sóhajai-
val. Mindenkinek, ki őt vigasztalni próbálta, búval égette a 
szivét. A király fájdalmas panaszainak hallatára leugrott lová-
ról, két tálat hozatott meg egy éles kardot. Az egyik tálra kar-
dot tett, a másikra kincseket halmozott. 

Feje fölé emelte a büntetés pallosát s odaállott a szegény 
özvegyasszony elé. És így szólott hozzá: Ölj meg engem, hadd 
váljék fájdalmad örömre. 

Vedd le a vállamról a szemrehányás adósságát. De ha azt 
gondolod, hogy tévedésből követtem el e bűnös cselekményt, 
az Isten nem egyszer, de tízszer kárpótoland érte. Add meg 
magad a sorsodnak! Bocsásd meg a hibámat és fogadd el tőlem 
e kárpótlást! Ez a tál arany a tiéd, sajátod, és tied lesz az 
egész falu örök időkre, még ha virágzó város lesz is belőle. 

Mivel a király saját életét kínálta kárpótlásul, hogy jóvá 
tegye bűnét, s a kardot tette bűnének közbenjárójává, az aczél s 
az arany összetalálkozásából fakadt a béke, s elzáródott az ellen-
ségeskedés útja. 

Látva ez igazságos nagylelkű eljárást, megkönnyebbült 
némileg a bántatos anya szíve. így szólott az asszony: Miért 
ontsam én a te véredet ? Nem kelti ez már életre a holtat. Ha 
én készakarva megölnélek, milyen nevet érdemelne az ilyen cse-
lekedet ? Te tévedésből öltél! oh király, hadd tűnjék el Isten 
előtt a te vétked! Én megnyugodtam, hadd legyen veled meg-
elégedve Ö is. Oh te, kinek a törvény a kezébe van letéve, 
így szolgáltass igazságot, mert így van az helyesen.»*) 

*) Tádsveri ez melikán dijár 
Szoblidemi khászt beh*azm-i sikár 
Baklis birun ránd bell szelirá u kest 
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A tiszta erkölcsre egy szép nő példáját hozza fel a Matla 
Envár-ban, ki kitépi saját kezeivel szép szemeit, melyek meg-

Szeid kunán szű-ji dihí ber guzest 
Bűd jeki kűdek biveh szirist 
Ber szer-i an ráh nigehbán-i dist 
Nágeh ez ándsá kih kezá refteh bűd 
Tiii zi ászib-i szebá khufteh bűd 
Did seh ez dűr der an klmrd szál 
Der nezeres murgh neműd ez khejál 
Jászids szűzán kih ávurd serk 
Dseszt ber án szűkliteh khermen csű berk 
Fitneh muhábá-ji belá nekerd 
Iverd klietái ve khetái nekerd 
Mevkeb-i daűlet csű bodán szű kesid 
Báz bedunbáleh-i tihű kesid 
Kliaszteh dili did dsiger szűkhteli 
Tir helákes beh zemin dűkhteh 
Dádeh pejkánes kezá übkliűrd 
Katreh-i äbis beh dsá kerdeh szerd 
Mánd zubán beszteli der an dáveri 
Bá dil-i bed khű beh zubán äveri 
Geh beh tä'sszuf leb khendán gezid 
Geh szer-i engust beh dendán gezid 
•Jáft kheber máder szineh kebáb 
Khűn sudes ez szűz-i dsiger goseh ab 
Ber szer an kháki khűnin niliád 
Khák beh szer kerdeh der ämed csű bád 
Áh csunán kerd kih szelirá biszűkht 
Her kih diles dád diles rá biszűkht 
Sáli csű did an seglib derdnák 
Germ firű dseszt zi tűszen bell khák 
Tast teleb kerd ve jeki tigh tiz 
Tast diger kerdeh ber ű gends riz 
Tigh-i szijászet bell szer-i kh'is burd 
Der nezer-i biveh-i dervis burd 
Guft bikus mátem-i kh'od szűr kun 
"Vám-i kh'od ez gerden-i men dűr kun. 
Ver gunehemrá beh ghelet reh beri 
Muzd zi jezdán neh jeki dili beri 
Hukm-i kezárá beh rizá der pezir 
Dsurm-i men bakhs u beliá der pezir 
ín zer vin tast muszellem turászt 
Yin dih eger sehr buved hem turászt 
Seh csű beh teszlim szeri pis kerd 
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tetszettek a királynak, és elküldi neki azokat, hogy így meg-
meneküljön a gyalázattól. «Egykor egy király magas várpalotá-
jából szétnézett a városán. A kastély falának a lábjában meg-
akadt a szeme egy szép nőn. Olyan szépséges szép volt az asz-
szony, hogy láttára megölte volna az irigység az akkori szé-
pek javát. 

Midőn a király meglátta, menten elveszett teste-lelke nyu-
godalma, s képtelen lett ezután elintézni országa ügyét-baját. 
Hamarosan küldött neki üzenetet, vágyait kielégítendő. Am a 
bájos teremtés nem hajlott a szóra, levén az ő erkölcse tiszta 
és szigorú, s a fátyla mögött keresett oltalmat. 

Kéz alatt folyt erre sok, sok beszéd, rábeszélés, de ered-
mény nélkül. A király, kinek szivét széjjelmarczangolta sze-
relmi vágya, félve, hogy fájdalmába belepusztul, félretett min-
den tekintetet. Parancsot adott szolgájának, hogy erőnek-erejó-
vel hozza el azt a nőt királyi hálószobájába. így szólt akkor (i. 1. 
mikor a király elé hurczolták) a n ő : ,Oh te, a kor királya! Mi 
közük a koronát viselőknek a koldúsokhoz! Mi tetszett meg neked 
ezen a testen? Mi bájolta el a szívedet?' 

A király könnyekkel vágytól égő szemeiben így válaszolt 
neki: «A szemeid rabolták el az álmomat.» A péri-arczú nő erre 
egy sarokba vonult s önkezével tépte ki szemeit s odaadá 
azokat a szolgának mondván: ,Mondd meg az emirnek: ez tet-
szet meg neked én bennem, itt van, vedd el.' Mikor odavitte a 
szolga a királynak a szörnyű küldeményt, olyan nagy fájdalom 

Tigli sefr guneh-i kh'ls kérd. 
Zán zer u pűlád kih peiveszteh gest 
Ráh-i khuszumet zi miján besztoh gest 
Zál kih did an revia radl zái 
Lakhti ez an bikho'di ámed bedsái 
Guft kih khűn rikhteh gir ez tű zűd 
Murdeh-i men zindeh negerded csih szúd 
Tű kih gelet zekhm zeni khűn buved 
Men kih béli 'amda kusemet csűn buved 
Nezd-i kliodá dsurm-i tű ná csiz bád 
Men zi tű rázi sudem ű niz bád 
Ej kih turá salineh-i din kerdeh end 
Dád csenin kun kih csenin kerdoh end. 

Sobh-e' Ommid (Leyden, 1909) 119—22. 1. 
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f o g t a el a k i rá ly t l á t t á r a , hogy fe je te le le t t füs t t e l (megszédü l t 
bele) . Elszógyel te m a g á t s m e n t e n e le resz té a t i sz ta e rkö lcsű 
n ő ruhaszegé lyé t . »*) 

N e m éppen sze rényen , J é z u s h o z h a s o n l í t j a m a g á t Khoszrev 
a Matla' ul Envár egyik e lbeszé lésében , m e r t ő nek i is oly 
c sodá la tos é le tadó a lehele te . «Kora r egge l k i m e n t a p u s z t a s á g b a 
a Mess iá s . A ré t üdesége t m e g t í z s z e r e z t e a lehe le te . Egy ba lga 
s zemtő l - s zembe c sú fnevekke l i l le t te az t a t i t kok k incs t á rá t (t. i. 
Jézus t ) . M i n d e n g o r o m b a s z a v á r a kegyes fe le le te t kapo t t J é z u s t ó l . 

*) Tádsverí ez szer-i kaszr-i bulend 
Pis u pesz sehr nezer mi figend 
Did buti der teh-i divár-i kaszr 
Zuhreli sikáf hemeli kliúbán-i 'aszr 
Sáli kih an did keráres nemánd 
Ká Üdeh-i szabr beh káres nemánd 
Germ firisztád pejámi bedű 
Tá bikuned deszt beh kámi bedű 
Kerd but ez páki dámán-i kh'is 
Dámen-i kh'od perdeh-i számán-i kh'is 
Reft pesz perdeh beszi guít ugúi 
K&m nejámed beh szűji kámdsűi 
Seh kih sudes perdeh-i dil csák csák 
Perdeh ber endákht zi bim-i helák 
Guft beh khádim kill sud ez bárgáh 
Perdeh kesánes beh sebisztán-i sáli 
Guft szenem káj melik-i rűzgár 
Tádsveránrá beh gedáján csih kár 
Csiszt der in ten kih becsesmet nikűszt 
Káz kesis-i szineli giriftis dűszt 
Kerd melik dideli-i heszret pur ab 
Guft dű csesm-i tű zi men burd kli'áb 
Reft pericsihreh bell gundsí derűn 
Kerd beh engust dű dideh birűn 
Dád beh khádim kih bugű bá emír 
Káncsih zi men dűszt girifti bigir 
Khádim ez an hál kill selirá neműd 
Gest zi szűzis szer-i seh pur zi dűd 
Ez 'emel-i kh'od beh khedsálet niseszt 
Kerd reliá dámen-i pákes zi deszt. 

Sobh-e' Omnúd-Texte Person publie'e par 117—118. 1. Huceyne Azad 
(Leyde, 1909). 
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Bár ő kövekkel dobálta, csak lelki gyarapodással szolgált neki 
Jézus. Az ezen csodálkozó apostolnak kérdésére így felelt a 
Messiás: ,Mindenki azzal a pénzzel fizet, mely nála van (szó 
szerint: bányájában van), azt az árut adja elő, mely a boltjá-
ban van. 0, eczettel teli edény, hogy adhatna édes bort, s az a 
ki csupa czukor, hogy adhatna keserűt?' Áldott leheletű vagy te, 
oh Khoszrev, a kortársak között. Végre is te vagy ennek a kor-
nak a Jézusa.»1) 

A Lejla és Mcdsnűn-ban ilyen ékes szavakkal magasztalja 
lelki vezetőjét, Nizám ed-Dint: «Az idők sarka és a hit menhelye, 
a kegyesek egész körének a feje. Ő szent törvény terén Ahmed 
hitének rendbeszedője (szójáték a szent nevének arab jelentésé-
vel) tudniillik Nizám i Din Mohammed. Padisah ő a szegénység 
hajlékában. A szív birodalmában ő a világ menedéke. Ő a 
véliség birodalmának a szultánja. Szent verse a jók könyvének. 
Királyok királya ő trón és korona nélkül. Az ő lába porára 
van szükségök a királyoknak.»2 

') Szubh dem reft Meszíliá bedest 
Szebzeh-i szehrá ez demes bedili gest 
Bikhiredí der rűkh-i an gends-i ráz 
Kérd bedusnám zubánrá diráz 
Hercsih kih ű guft szűkben na szeváb 
Zín terefes búd berahmet dseváb 
Gercsih zed u hedser pehlú gezái 
Bűd zi 'Isza nefesz dsán fezáí 
Guft Meszih ez dem ruli ullálii 
Kej zi demem dsán-i tű bi ágahi 
Her kesz an szikek kih der káu-i űszt 
Än beder äred kih bedukán-i űszt 
Ú khum-i szirkeh eszt kudsá mej dihed 
"Vankih nebát eszt liozl kej dihed. 
Kkoszrevá kih kh'os demí ez hemderuán 

Rev kill tűi äkliir 'Isza-i zemán. 

Perzsa kézirat 77. 1. 
ä) Kutb-i zemen u penák-i imán 

Szer-i lialkek-i dsumleh-i kerimán 
Der ser' i uizám-i dín-i Ahmed 
Ja 'ni kih Nizám-i Din Mohammed 
Der hudsreh-i fakr padisáhi 
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A mulandóságra az Áineh-i Iszkenderiben ezt hozza fel 
például: «A mikor majd betesztek a koporsóba (így szól Nagy 
Sándor), hagyjátok kilógni a két kezemet a csúnya ládából (az 
eredetiben szendűk-i feszt a. m. alacsony szekrény). Hacld lássa 
mindenki, mikor a palota kapuján kiérek, és hadd épüljön az én 
esetemen. Nézze, értse meg mindenki, hogy ime a dicsőségteljes 
világhódító, ki leigázta az egész földet színétől a tengerek mély-
séges mélyéig s a türkiz kék egek kegyelméből az egész min-
denség ura lett, és aki mondhat ta : karom erejével kényszerítet-
tem a világot, hogy kincsét, aranyát az én mérlegem serpenyő-
jébe vesse, ime üres kézzel távozik, itt hagyva drágakövét, aranyát. 
Ezt mondjátok el a népnek, hadd szemlélje a tehetetlenségnek és 
szegénységnek egykor mindenki számára bekövetkező óráját. Űzzék 
ki szívökből a kincs utáni vágyat. Sírjanak, jajgassanak, ne az 
én sorsomon keseregjenek, az ő saját sorsuk jusson az eszökbe.»*) 

Der cálem-i clil dsihán penáhi 
Der meszhef mursidiszt aj et 
Szultán memálik-i velájet 
Sáhinseh bi szerír u bl táds 
Sáhánes bekliák pál muhtáds. 

Kézirat, 112. 1. 
*) Der än dem kih gheletem beh szendűk-i peszt 

Zi szendűk blrűn kunidem dű deszt 
Kih tá csún zi kháneh girájem beh ráh 
Kuned her kill bined beh 'ibret nigáh 
Kih csűn men vilájet szitán! sigerf 
Zi natf-i zemln tá bederjá ji zserf 
Beh firűzi ez cBerkli firűzeh fám 
Beh zabt-i kh'od ávurdeh fálem-i tám 
Dsihán dádeh ez zor bázűji men 
Hemeh nakd-i kho'd der terázűji men 
Zi csendán zer u guher bl sumár 
Tuhí deszt reftem szerendsám-i kár 
Bigűjid tá khalk nizáregl 
Bibinend in rűz blcsáregi 
Temenná bis! zi dil kern kunend 
Neh ber men kih ber kh'is mátem kunend. 

Sobli-é Ommid. Texte Persan. Publiée par II. Azad (Leyde, 1909) 
101—2. 1. 
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irodalom között. 20 f. — V. Barna F. : Nóháuy ősmiiveltségi tárgy neve a magyar-
ban. 00 t. — VI. Télfy : Rankavis Kleón uj-görög drámája. 60 f. — VII. Imre S : 
A nevek uk és ük személyragaíról. 40 f. — VIII. Ballagi M : Emlékbeszéd Székács 
József t. tag fölött. 40 f. —IX. Vámbéry : A török-tatár nép primitiv oulturájában az 
égi testek. 20 f. — X. Volf Oy: Bátori László és a Jordáuszky-codex bibliatordi-
tása. 20 f. (1877—1879.) — VIII . k . I. Dr. Ábel J. : Corviu-codexek. 1 K 20 f. — 
II. Barna F.: A m or Jvaink pogány istenei s ünnepi szertartásai. 1 K. — III. 
Dr. Genetz A. : Orosz-lapp utazásomból. 40 f. — IV. Gr. Zichy Á. : Tanulmány 
a japáni művészetről. 2 K. - V. Szász K.: Emlékbeszéd Pázmándi Horvát Endre 
1839-ben elhunyt r. t. fölött. 20 f. — VI. Hunfalvy P.: ükkonpoliár. A régi 
magyar jogi szokásnak egyik töredéke. 40 f. — VII. Mayer A. : Az úgynevezett 
lágy aspiráták plionetikus értékéről az ó-indben. 1 K 20 f. — VIII. Dr. Ábel J. : 
Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. 1 II GO f. — IX. Dr. Pozder K. : 
Ujperzsa nyelvjárások. 1 II. — X. Imre S. : Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. 
60 f. (1879 -1880.) — IX. k. I. Budenz J. : Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag 
felett. 20 f. — II. Gr. Zichy Á.: A Boro-Budnr Jáva szigetén. 80 f. — III. 
Ballagi M.: Nyelvünk ujabb fejlődése. 40 f. — IV. Vámbéry: A hunuok és avarok 
nemzetisége. 60 f. — V. Hunfalvy P. : A líún- vagy Petrarka-codex és a kunok. 
60 f. — VI. Szász K.: Emlékbeszéd Lewes Henrik György küLd tag íelett. lOf. — 
VII. Barna F.: Ős vallásunk főistenei. 80 f. — VIII. Dr. Ruzsicsha K. : Schopen-
hauer sesthetikája. 20 f. —- IX. Barna. F.: Ós vallásunk kisebb isteni lényei és 
áldozat szertartásai. 60 f. — X. Dr. Kont I: Lessiug mint philologus. 60 f. — 
XI. Bogisich M. : Magyar egyházi népénekek a XVII1. századból. 1 II. — XII. 
Simonyi : Az analógia Itatásáról, főleg a szóképzésben.-40 f. (1880—1881.) — X. k. 
I. Simonyi : A jelentéstan alapvonalai. 60 f. .—- II. Heinrich G : Etzelbnrg és a 
magyar húnmonda. 40 f. — III. Hunfalvy P. : A M. T. Akadémia ós a szuomi 
irodalmi társaság. 40 f. — IV. Joannovics: Értsük meg egymást. 60 f. — V. Ballagi 
M.: Baranyai Decsi János és Ilis-Viczay Péter közmondásai. 20 f. — VI. Dr. Peez 
V. : Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophokles trópusaival. 1 K 
20 f. — VII. Szász K.: Id. gróf Teleki László ismeretlen versei. 20 f. — VIII. 
Bogisich. M. : Cantionale et Passionale Hungaricum. 60 f. — IX. Jakab JE. : Az er-
délyi hírlapirodalom története 1848-ig. 1 II. — X. Heinrich G. : Emlékbeszéd Klein 
Lipót Gyula kültag felett. 80 f. — XI. Bartalus: Ujabb adalékok a magyar zene 
történelméhez. 80 f. — XTT. Bánóczi J: A magyar romauticisnius. 20 f. — XIII. 
Bartalus I. : Ujabb adalék a magyar zene történelméhez. 80 f. (1882.) — XI. k. 
I. Hunfalvy P.: Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet? 40 f. — 
II. Télfy: Újgörög irodalmi termékek. 80 f. — III. Télfy: Középkori görög verses 
regények. 60 f. — IV. Dr. Pozder K. : Idegen szók a görögben és latinban. 1 K. — 
V. Vámbéry: A csuvasokról. 60 f. — VI. Hunfalvy P.: A számlálás módjai ós az 
év hónapjai. 40 f. — VII. Majláth B. : Telegdi Miklós mester magyar katechismusa 
1562-ik évből. 20 f. — VIII. Dr. Kiss I.: Iláldi György nyelve. I X . — IX. Gold-
ziher : A muhammedán jogtudomány eredetéről. 20 f. — X. Barna F. : Vámbéry 
Armin «A magyarok eredete» czimü műve néhány főbb állításának bírálata. 1 K 
20 f — XI. Ballagi M.: A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr. 
40 1. — XII. Vámbéry : A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. 60 f. 
(1883 -1884.) — XII. k. I. Dr. Koni I. : Seneca tragédiái. 1 11 20 f. — II. Dr. Nagy 
S. : Szombatos codexek. 60 f. — 111. Szász B. : A reflexiv és valláserkölcsi elem a 
költészetben s Longfellow. 60 f. — IV. Kános és Munkácsi: A belviszonyragok 
használata a magyarbau. 1 K. V. Vámbéry : A magyarok eredete és a finn-ugor 
nyelvészet II. 1 II. — VI. Volf Gy. : Kiktől tanult a magyar írni, olvasni ? 1 II. — 
VII. Thury J.: A kasztamuni-i török nyelvjárás. 1 It. — VIII. Télfy: Nyelvészeti 
mozgalmak a mai görögöknél. 40 f. — IX. Kálmány L. : Boldogasszony, bevallá-
sunk istenasszonya. 40 f. — X. Brassai. : A mondat dualismusa. 1 II 20 f. -
XI. Gr. Kuun G. : A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. 80 f. — XII. Abel J. : 
Isota Nogarola., 1 II. (1884—1885.) — XIII . k. I. Heinrich G. : Iludrun, a monda 
és az eposz. 80 f. — II. Barna F.: A votják nép múltja és jelene. 60 f. — III. 
Goldziher I.: Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben. 80 f. — 
IV. Ábel J.;. A homéroszi Deineter-hymnusról. 1 K. — V. *Barna F. : A votjákok 
pogány vallásáról. 40 f. — VI. Szarvas Gábor y A régi magyar nyelv szótára. 20 f. — 
VII. Budenz J. : Egy kis viszliang Vámbéry Ármin ur válaszára. 40 f. — VIII. Szily 
K.: Iii volt Calepinus magyar tolmácsa. 20 f. — IX. Bogisich M. : Szegedi Lénárt 
énekeskönyve. 1 II. — X. Joannovics: Szórendi tanulmányok. I. rész. 60 f. — 
XI. Peez V. . A kisebb görög tragikusok trópusai 20 f. — XII Télfy : Hernclius. 
Rankavis Leon hellén drámája. 60 f. (1885—1886.) — X I V . k. I. Ábel J.: Az ó- és 
középkori Terentius biographiák. 80 f. — II. Joannovics: Szórendi tanulmányok. 



II. rész. 80 f.,— ü l . Barna F.: k moriiva nép házassági szokásai. 60 f. — IV-
Télfy: Jelentés ujhellén munkákról. 60 f. — V. Kálmany L. : Mythologiai nyomok 
a magyar nép nyelvéhen ós szokásaiban. 20 f. — VI. Putnoky M.: Etymologicum 
magnum Romanise. 40 f. — VII. Simonyi: A magyar szótők. 60 f. — VIII. 
Simonyi: A nyelvújítás történetéhez. 40 f. — IX. Brassai : Szórend és accentus. 
80 f. — X. Télfy : Három frauczia hellenista és a volapiik. 40 f. — XI. Némethy 
G.: Enhemeri reliquiae. 1 K 20 f. — XII. Vikár B.: Gáti István steganographiája, 
kapcsolatban a modein stenographiával. 80 f. (1887—1889.) — X V . k . I. Dr. Schreiner 
M. : Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században. 60 f. — II. Haraszti: 
André Chénier költészete. 3 K. — III . Simonyi : Kombináló szóalkotás. 80 f. — 
IV. Hunfalvy P. : Az aranyosszéki mohácsi nyelvemlékek. 30 f. — V. Zichy A. : 
Psychiatria és politika. 20 f. — VI. Télfy : Ujabb hellén munkák és a hellén 
nyelvtanítás. 1 K 20 f. — VII. P. Thewrewk E.: A magyar zene tudományos tár-
gyalása. 40 f. — VIII. Asbóth O.: A hangsúly a szláv nyelvekben. 1 K 60 f. — IX. 
Simonyi : A nyelvújítás és az idegenszerűségek. 1 K 20 f. — X. Télfy : Kisfaludy 
Károly «Mohács »-a görögül. 80 f. — XI. I)r. Ke gl S. : Tanulmányok az újahbkori 
persa irodalom történetéből. 3 K. — XII. Gróf Kuun O.: Ujabb adatok a kún 
Petrarca-Codexhez. 30 f. (1889—1S92.) — X V I . k . I. Finály : A beszterczei szószedet. 
4 K. — II. Ooldziher I. : A pogány arabok költészetének hagyománya. 1 K 20 f. — 
III. Asbóth O. : A szláv szók a magyar nyelvben. 90 f. — IV. Peez V. : Paraspondylos 
Zotikos költeménye a várnai csatáról. 60 f. —- V. Télfy : Uj-görög munkák ismer-
tetése. 40 f. — VI. Télfy: Két uj-görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. 
40 f. — VII. Szamota I. : A Murmelius-féle latiu-magyar szójegyzék 1533-ból. 1 K.-— 
VIII. Hegedűs I. : üuarinus és Janus Pannonius. 1 K 60 f. — IX. l)r. Kunos I. : 
Kisázsia török dialektusairól. 90 f. — X. Hegedűs I.: Dicsének Jacobus Ant. 
Marcelhisra. Irta Janus Pannonius. (1892—1897.) — X V I I . k . I. Dr. Mahler: 
Egyiptológiai tanulmányok a clioronologia köréből 30 f. — II. Kunos: Naszreddin 
hodsa tréfái. 3 K. — III. Kéyl S.: A perzsa népdal. 90 f. — IV. Melich J. : Melyik 
nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai ? 1 K 20 f. — 
V..Kozma K : Brassai Sámuel mint sestketikus és műkritikus. 2 K. — VI. De'zsi L.: 
Sz. Ágoston reguláinak magyar fordítása (Vlius (Bánffy) Gergelytől. 2 K. — VII. 
Vadnai: Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. 30 f. — VIII. Gyomlay: 
Szent István veszprémvölgyi donatiójáuak görög szövegéről. 1 K 20 f. — IX. Mahler: 
Adalékok az egyiptomi nyelvhez. 60 f. X. Id. Szinnyei J.: Az első magyar 
bibliograplius. 60 f. (1898-1991.) — X V I I I . k . I. Gyomlay: Bölcs Leo Taktikája 
mint magyar történelmi kútforrás. 1 II. 20 f. — II. Katona L.: Temesvári Pelbárt 
Példái. 1 II 20 f. — I I I Némethy G.: A római elegia viszonya a göröghöz. 48 f. — 
IV. Thúry J.: A «Behdset-ül-Lugat» csagatáj szótár. 1 II 20 f. — V. Katona L.: 
Alexandriai sz Katalin legendája középkori irodalmunkban f K 60 f. — VI. ])r. Cserép 
J.: Határidőszámitás a rómaiaknál. 40 f. — VII. Thúry J.: Török nyelvemlékek a 
XIV. század végéig. 1 kor. -t- VIII. Szilasi M.: Adalékok a finn-ugor palatalis 
mássalhangzók törtéhetéhez. 1 kor. — IX. Kégl S.: Szenáji. 3 kor. — X. Katona L.: 
A Teleki-codex. 1 kor. 60 f. — X I X . k . I. Bayer: Egy magyar Eszther-dráma. 60 f. — 
II. Haraszti: A renaissance franczia színköltészete és a színszerűség. 1 kor. 20 f. — 
III. Thúry J.: A közép-ázsiai török irodalom. 1 kor. 50 f. — IV. Melicli J.: A brassói 
latin-magyar szótár-töredék. 60 f. — V. Peez T".; A classica plnlologia jövője. 60 f.— 
VI. Hegedűs I.: Petrarca «Szózatjai. 50 f. —VII . Kúnos 1.: Ada-IIaléi török népdalok, 
fordítással és jegyzetekkel. 2 kor. — VIII. Cserép J.: C. Julius Csesar comment ariusainak 
folytatásai és Asinius Poiiio. 80 f. — IX. Melich J.: Szikszai Fabricius Balázs latin-
magyar szójegyzéke 1590-ből. 3 K — X. Kégl Sándor: Dselál ed-Din Rümi négysoros 
versei. 1 K 50 f. — X X . k . I. Ferenczi Zoltán: Petőfi és a socializmus. 1 K — II. 
Schmidt J.: Az italiai nyelvcsalád helyzete azindogermán nyelvek körében. 1 K 50 f. 
— III . Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink. (I. rész.) 2 K — IV. Melich J,: Révai 
Miklós nyelvtudománya. 1 K — V. Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus. 1 K — 
VI. Geyza Némethy : De epodo Horath catalep'tis Vergilii inserto. 1 K — VTI. Gold-
ziher lgnácz: Uri János. 30 f. — VIII. Horváth Cyrill: Joannes VerceHensis és a 
magyar Margit-legenda. 90 f. — IX. Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Halieutikájának 
kézirati hagyománya. I. (bevezető) rész. — X. Asbóth Oszkár: A j f\ gy változás 
a hazai szlovének nyelvében és a dunántuli magyar nyelvjárásokban. 1 K 20 f. — 
X X I . k . I. Geyza Némethy : De Ovidio Elegise in Messallam anctore. 60 f. — II. 
Ydczy János : A nyelvújítás győzelme. 1 K 60 f. •— II I . Hegedűs István: Menander 
redivivus. 2 K 80 f. — IV. Némethy Geyza: De sexta Vergilii ecloga. 60 f — V. 
Kégl Sándor : Bhagavadgítá. 80 f. — VI. Darlíó Jenő: A magyarokra vonatkozó 
népnevek a bizanczi Íróknál. 1 K 80 f. — VII. Császár Elemér: Bessenyei akadémiai 
törekvései. 1 K 50 f.. 

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

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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