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Musaiosról és iá xaO-’ IIpw xat Aéavdpov czímű költeménye 
egy fordításáról nemcsak a hibákat megrovó, hanem positiv 
adatokban is bővelkedő bírálatot írt Fináczy Ernő (Egy. Phil. 
Közi. III, 373—8. 1.). Ennek végében arról szól, hogy e költemény 
tárgya mennyi nép költészetében található fel. Megvan az újabb 
indiai költészetben, hindit sztáni vagy hindi nyelven is, azaz a 
szanszkrit azon utódján, mely arab és perzsa elemekkel bőven 
vegyült, az ország nagy vásárain, táborban mint mindenféle 
nyelvből kevert, mindenkinek érthető lingua franca használtatott, 
a miért zebán-i u r d u a tábor vagy vásár nyelvének is nevezik. 
Kevert voltát fejezi ki e neve: rekhta, a kevert. Garcin de Tassy, 
ki az újabb India nyelveinek és irodalmainak kitűnő ismerője volt, 
jól mondja, hogy a hindúsztáni a muszlim indiaiak nyelve. A 
Héró és Leandros történetéhez hasonlót hindűsztimi nyelven 
Mir Muhammad Taql irta meg Su lah-i Hsq (a szerelem lángja) 
czímü költeményében.

E költő a múlt század első tizedében született és igen öreg 
korában halt meg. Agrai előkelő család ivadéka volt; később 
Dehliben, majd Lakhnauban lakott. Honfitársai legszellemesebb és 
-leggazdagabb kedélyű költőik közé számítják. Sok müve közt 
legnevezetesebbek //azelei és maí/maví-alakú költeményei. Ez 
utóbbiak közé tartozik a Szerelem lángja czímű is. Maf/mavi a. 
m. a kétfelé osztott; rendesen lyrikus vagy didaktikus tartalmú 
verssorok, melyek két félre oszolnak s melyekben e két fél rímel 
egymással, pl. a mi költeményünk vége: •

leb pali ab rnuhr-i chámusl bekter 
isz sznobén azé fertimusi behter

vagyis: az ajkon most a hallgatás és feledés pecsétje jobb, mint a
beszéd. — A Szerelem lángjának mértéke a chafif mahbitn maqqür
vagy mahziif, azaz a katalektikus és feloldott chafif vagy epitritus 
secundus egy faja, melynek mintája ez :

--  KJ — - | KJ - t -  KJ --  | KJ KJ

▼agy:
KJ KJ --  | KJ -L- --  | KJ VJ ~

vagy végre az utolsó lábon való összevonással (maqtiY) :
- \J -j- - | - | -
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430 POZDER KÁROLY.

Taqi összes költeményei Kvüiját-i Mír Taql bezebán-i urdu 
(M. T. összes művei urdű nyelven) czimen a College of Fort 
William pártfogása alatt megjelentek Calcuttaban 1811-ben. Irt 
perzsa művet is, melynek czíme Kukat al-suara, a költők szelle
mes mondásai, és mely hindűsztáni költők élete rajzát tartalmazza. 
Költeménye, melyet itt fordításban közlök, egy Lataif-i hindi, 
indiai elmésségek czímű könyv függelékében is megvan, melyet 
Sri Lollii Dsl Lál Kabi guzurati brabman és híres hindűsztáni 
író összeállított (Calcutta 1810) és melyet Smyth Londonban 
1840-ben újra kiadott. Prosában francziára fordította Garcin de 
Tassy Histoire de la littérature Hindoui et Hindoustanie, seconde 
édition revue, corrigée et considérablement augmentée (Paris 
1870—1-) czímű műve 2. kötetében. E fordításban több az eredeti
ben előforduló ismétlést igen helyesen elhagyott. Versben németre 
fordította Dr. A. E. Wollheim Die National-Literatur sámmtlicher 
Völker des Orients (Berlin 1873.) czímű műve 1. kötetében.

A költemény prózai fordítása itt következik.
A szerelem mindig új dolgot, új gondot szerez, új szokáso

kat terjeszt; a szív, a melybe lopózik, a bú terhe alatt görnyed és 
a kín a szerelmesből sóhajokat csal ki; egy helyt véres könyben 
ömlik ki szemén, másutt őrjöngést okoz agyában. De míg emitt a 
bánat sír, amott a sebet nevetik, melyet a szerelmesen ejtettek ; 
itt sóhajt a bú, ott sebesült is mosolyog; itt harmatként a szem
ből könyű hull, ott hevesen dobog a szív és nem gyógyulhat 
többé meg — a szerelemtől sápad az arcz; itt könyörög a szerel
mes lelke bánatában, ott türelmetlensége megfosztja nyugalmától 
s álmától. Tűr (azaz Sinai) hegye fölött a szerelem lángként lobog, 
a Biszatűnon *) a pőröly alól kipattanó szikraként megvillan; 
majd lobogó láng tüzében mutatkozik, majd szörnyű gyilkolásban, 
csata dühében; néha a panaszos dalú madárnak (a csalogánynak)

x) Biszutún vagy Biszatún a Diód. Sic. 2, 13. előforduló Bayíatavov 
ő(oo;, az újperzsa Behisetán népetymologiával támadt változata. A régi név 
a. m. istenek helye; a népies Biszütún a. m. az oszloptalan. E hegy Ha- 
madán és Kermánsáh közt van Perzsiábán. A régieknél előfordult még 
BaqfíoTccva méd város és vidéke r; BaytíTTávT) /tópác Diód. Sic. 17, 110. V. ö. 
Spiegel, Eránische Alterthnmskunde III, 813. 1. Egy. Phil. Közi. IV, 677.1. 
E hegyet nyilván azért említi a költő, mert ott szenvedett és halt meg a 
szerelmes Ferhád Slrlnért, a sziklába kedvese alakját vésve. E híres sze
relmesek történetét Jókai is feldolgozta Shirin ez. elbeszélésében.
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rózsás kert volt, néha örv a gerle nyakán *); és hogyha egykor 
meg is találjátok, a mit kerestek, szerelmet: gyorsan tova száll — 
nektek megmarad az élet gyötrelme.

Élt egykor egy bájos ifjú, karcsú mint a cyprusfa, arcza 
olyan mint a tulipán; hő keblében szerelem ébredt, szíve viaszként 
lágy és gyengéd vágyaktól epedt. Ama szépség bájos alakját 
kereste, a mely szíve békéjét elrabolta. Ha hölgyet látott, 
bájosát, szeme előtt lebeg képe éjjel nappal; s ha sötét fürtöket 
lát kibontva aláomlani, szíve agya mintha halálos döfést érezne; 
zűrzavar volt agyában, keble szerelemben és gyötrő vágyban volt 
elmerülve. Szóval e nemes ifjú bánatos, türelmetlen volt, mert 
viszonzatlan szerelemtől égett.

Egykor kuszáit gondolatokba s mintegy álomba merülve egy 
kertben sétált; a fáradtnak ott zöld pázsit int, és illatos rózsa
lugasban virágos ágyon, árnyban, arczát elrejtve, mélyen felsó
hajtva megpihen. De nincs szivében vigasz s nyugalom, szeméből 
omlik véres könyek özöne, felszökik s a kertből árnyas lugasokon 
át haza siet. Egyszerre, a mint az utczán megy, érzi, hogy leány 
szeme pihen meg rajta, mely újabb lánggal vadul égeti, a mint az 
erkélyről alásugárzik. Oly pillantás esett rá, mely élet boldog
talanságát okozza, pillantás, melytől az erő istenhozzádot mond ; 
ily pillantástól elvész az ész, s jajszóval eltűnik a türelem. Az ifjú 
felpillant, majd lesüti szemét, mert akkora fény elvakítja; a lány 
pedig eltűnik, nem figyelve arra, hogy mit érez az ifjú, ki lenn a 
porban fetreng. Szép színe eltűnt az ifjú orczáiról s beteg szíve a 
fájdalom hajléka lett; szelleme tiszta forrását az őrület elhomá
lyosította, könye omlott, halvány ajka remegett. Hő vágya merő 
tövis volt, vágya bál vány képéhez hajtotta.

így gondolatokba elmerülve látták ülni ismerősei és szívok 
megszánta gyötrelmét. De a lány rokonai gyűlöletet tápláltak 
iránta, ellenséges indulattal voltak hő szerelme iránt, és boszút 
lihegve tanakodtak, hogy hogyan kellene őt elveszteni. «Gonosz 
hír emleget bizonynyal előkelőnél és köznépnél, ha megtudják. 
Ugyan mi vétkéért ölték meg az ifjút? Ki ölte meg? Hol? Ezt

*) A csalogány szerelmes a rózsába és midőn egyesül vele, halálát 
jeli tövisei közt; a vad gerlét szerelem csalja tőrbe a csalogató fogoly ger
léhez. Különösen az előbbi fő motívum, mely a keleti szerelmi költészet
ben minduntalan feltalálható.
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fogják kérdezni. Azért úgy tegyünk, hogy ránk ne szálljon a  
gyalázat; mert a vér átkot hoz fejünkre, ha ártatlanét ontjuk ki. 
Mondjátok, őrült s akkor némelyek gúnyolják, mások talán 
megkövezik. # És nemsokára követik a, város suhanczai, dühösen, 
hangos ordítással; ott követ dobálnak rá, emitt szidják; ez kardot 
ránt, amaz kiált: • Mit haboztok ?» Egyik nyilat forgat kezében, 
másik dárdát, a harmadik gúnyolódik: «Hova lett most életed 
becsülete ?» Az ifjú azonban hagyja zúgni a tomboló hullámokat 
és nyugodtan veti fel szemét az ég felé; csendesen ring lelke 
bájos álmokban, ajka s szíve egyedül a szépség dicséretét zengi. 
Fejét a lány kő küszöbére hajtva, könyes tekintettel így szól a 
hajnali szellőhöz: «Te enyhe fuvalom, siess hozzá és juttasd 
eszébe gyötrelmemet; mondd ezt neki: Tudd meg, hogy érted ég 
lelkem; oh vesd rám szemed, hogy megismerj! Minek nekem az 
élet nélküled? Érted lelkemet is adnám örömest! De jaj, te 
nevemet sem ismered; hiszen mikor közeledbe jutok, nyelvem 
elnémúl. Ha reménytelenül felvetem tekintetemet, csak számtalan 
borús napot látok. Ah, senki sem vigasztal keservemben s öröm- 
telenül élek a magányban; csupán panasz lakik szívemben s a 
fájdalomnak szentelt könyü mossa arczomat.» Mikor így látták 
étien, szomjan, álmatlanúl, megtudták, hogy a szerelem gyötri; 
arczán nem látszott kiontott vér nyoma; nem, szerelem látszik 
rajta, de őrjöngés nem. S tekintetét követve csakhamar meg is 
tudták, hogy kihez vonzza vágyó szíve. Szerelméről nemsokára 
mindenki beszélt. Ez szörnyen bántotta a lány rokonait, s hogy 
házokat a szégyentől megmentsék, a rokonság ÍBmét összegyűl 
tanácskozni. Messze, messze el akarják vinni a lányt, kinek arcza 
oly szép, hogy a hold féltékenységből előtte elrejtőzik *); így akar
ják a szerelem tőréből kimenteni. Éjjel száll a lány gyaloghintóba ,* 
ravasz dajkáját indítják vele útnak és a tengeren át küldik sietve, 
hogy minden gyanút róla elhárítsanak.

Mikor gyaloghintaját vitték, meglátta az ifjú, a ki a palota

*) Keleti költők a nők arczát a holdhoz hasonlítják és annál is 
szebbnek mondják. Ez a kép előfordul már a régi indiai költőknél is, pL 
a Csaurapancsiiszikhü 41. szakában: «Az arcz, mely a hold sugarához ha
sonlóan ragyog, mikor ő b z í napokon aranyosan csillog*; vagy e nőnév : 
Szomaprabhri, a holdként ragyogó, a KatM szaritszagarazz ez. mesegyűj
teményben.
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mellett állt. Szeme héja rángatózik, szíve dobog, szeme vérben 
úszik szerelmi bánatától, karját kinyújtja hölgye felé és a gyalog- 
hintót követi. «Álmodom-e vagy ébren vagyok ?» így kiáltott 
egyre. «Mikor szabad hőn szeretett hölgyemhez közeledni ? Fáj
dalom, úgy látszik, hogy boldogságom csak borongós képzelődés !* 
Majd lassankint így hallatja panaszát: «Oh kedves, ne fukarkodjál 
kincseiddel; nem üdülhetek fel egyetlen tekintetedtől, melyet rám 
vethetsz? Mit árthat az neked? És mégis folyton lefátyolozod 
arczodat! Teljesül-e így a szerelem müve? Mi menthet meg engem 
a boldogtalanságtól? Semmi más mint a halál. Te hiú, nem 
szerettél soha senkit, nem értél rá, mert mindig tükröd előtt állsz. 
Ah, míg ő hajfürtjeit befonja, az én lelkemet a nyugtalanság 
emészti meg. Míg őt szerető szemek nézték mindenütt, addig az 
én életem csupa fájdalom és rabság volt! Az ő orczáján a szépség 
fekete jegye*) díszük; az én szivembe, jaj, fekete bélyeg van sütve. 
Az ő rubin ajkai mosolyognak, míg az én lelkem jéggé dermed.» 
Mikor a dajka ezt meghallotta, a ravasz gonosz cselt gondolt ki. 
Mintha vigasztalni akarná, az ifjúhoz fordúlt és így szólt: «Közel 
az idő, mely a szerelmeseket egyesíti, azért hát ne panaszkodjál és 
légy türelemmel, hogy szerelmedet gyalázat és bűn ne érje. Ha 
csak véletlenül találkoztatok is, most már vonzalom az, a mi a 
lányka szívét megindítja; jöjj hát csak gyorsan, ne késsél egy 
pillanatot se, mert nemsokára teljesülnek vágyaid.»

E szavakba burkolta az álnok az ellenséges indulatot, mely 
lelkét betöltötte. Az utazás ideje eljött. Halljátok, mi történt. Előre 
haladtak nyomról nyomra a víz széléig. Milyen a víz! Körül a 
tenger dühöngött, szilaj, hullámos, sötét és fenyegető volt. A vihar 
intésére tajtékzik a tenger és gyöngyözve felcsap magasra. lm ott 
hasítja a hullámokat a csónak, mely hasonló az ég új holdjához. 
A lány kilép a gyaloghintóból és gyorsan beszáll a csónakba; az 
ifjú követi. A mint a zajgó hullámok közt vannak, a dajka úrnője 
czipőjét hirtelen a vizbe dobja és így szól a tajtékra mutatva, mely 
a hajó orrán megtörik: «Im ott van széped czipője a tenger ölé
ben ! Most mutasd meg a szerelem bátorságát! Hozd ki a czipöt, 
hogy gyönge lába meztelen ne legyen és hogy por ne szennyezze 
be, ha a parton tovább utazunk. Ez szégyen volna! Most rózsás

*) A nők keleten fekete pontot festenek arczukra és azt valami kü
lönös szépnek tartják. Hasonló volt Európában a szépségtapasz.

P h ilo lop iiű  K őalöny V II. 4 . 21)
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talpa; helyes volna-e, ha tövis tépné ? De ha drágább élted szerel
mednél, hát csak élj, és szálljon rád gyalázat!» Az ifjú erre 
szerelmes felkiáltással a hullámok közé szökik, de a tenger bilincset 
ver lábára. E tiszta, fényes gyöngy leszáll a tenger fenekére, mint 
a szerelemért hozott áldozat a mély örvényben. A vizbe fultat 
felveti a tenger; a szerelem tengerébe veszett sohasem tér 
vissza.

Miután az ifjú így a haléinak szentelte magát, feláldozva az 
élet drága gyöngyös kincsét, a ravasz dajka örült, gondjától 
megszabadulva, és az ifjú rózsát a túlsó partra vezette.

Mikor aztán hét nap elmúlt, a lány, ki mellett a hold fénye 
is elhalványúlt, így szólt: «Ha el is tűnt az, a ki nyugalmamat 
elrabolta, azért mégsem tűntél bánatom és gondom; még min
dig gyászolok, éjjel-nappal, és ma-holnap tán meg is őrülök. 
Menjünk hát vissza, haza; tán ott mosolyog szívemre a bol
dogság.*

A. dajka így szólt: «Elaltattam a balsorsot, enyhítettem 
fájdalmadat; mi gátolna hát hazatértünkben? Pihenj csak, 
beszállva gyaloghintódba; barátjaiddal örülhetsz szerencsédnek, 
rokonaiddal vígan mulathatsz majd, atyád keserű fájdalmát 
meggyógyíthatod és siethetsz édes anyád keblére.# De a szerelme
seket, kik élve sohasem találták meg egymást, gyakran a sír 
egyesítette.

A lány, a ragyogó nap vetélytársa, reggel szomorúan kel 
útra és mindig fokozódó kínok közt megint oda ér a tenger 
partjára. Mikor dajkájával csónakban volt, megkérdezte ezt a 
hullámzó ösvényen: «Hol lelte a szegény halálát? Mutasd meg 
hol tűnt el! Hol dőlt a hullámok karjaiba? Nem hozza vissza már 
a hab nekem? Hadd látom még, hogyan dagad az ár; hadd 
hallom, hogyan dörög és törik meg a tenger! Hol van az örvény ? 
Talán megmenekülhetett! Hiszen hallottam már ilyen vélet
lenről ! #

A dajka a csalásban jártas volt, de a szerelem cseleihez nem 
volt elég ravasz; semmit sem sejtve így felelt, mikor az örvény 
közepén voltak: «Itt követte el merészen!# «Hol, hol?» kiáltott a 
leány és mielőtt észre vették, levetette magát a sötét habokba, 
bátran az életet megvetve. Ah, a szerelmesnek tőre a hullám, mely 
fekete kígyóként szorosan rá fonódik ; hálója a tenger a sze
relmeseknek, az örvény a hálószemeknek kúszált szövevénye.
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A habból felmerül a lány szép halvány arcza, mint holdfény resz
ket a hullámokon; ott lebeg MnnászínűJ) keze, mely olyan veres, 
mint a korallok ága.

A gyöngykereső búvárok leszállnak a mélybe; rokonai is, 
minden erejöket megfeszítve; de bármennyire fáradnak, a tenger 
fenekéig lemerülve, egyik sem hozhatja fel, oh jaj, a tiszta gyön
gyöt. A bájos lányka teste megmerevedve s élettelenül ott hevert a 
tenger fenekének sötét ölében; a földi ólet rút porától mentten ott 
nyugodott meg teste.

A dajka jajgatva verdeste fejét, mikor otthon e szerencsét
lenség hírét elmondta; a lány szülei s testvérei mind eltakarják 
hamúval behintett fejőket és hangosan jajgatnak; a ki csak 
is merte a bájos rózsát, az nem tud megnyugodni a végzet akara
tában. így vonulnak le a tenger partjához, szívókét égetve a 
fájdalom tüzével. Sok ember gyűlt ott össze a parton; be-bevetet- 
tek hálókat a tengerbe, míg végre megtalálták a két halottat. 
Kihúzták őket s íme, egymáséra szorosan nyomva ajkokat, úgy 
vette őket körül a hideg hab; kezök is erősen kulcsolta át 
egymásét. Bizony súlyos volt fájdalmok, hogy itt a földön el voltak 
egymástól választva, azért egyesítette most Őket a tenger.

Itt az ideje, Mir, hogy költeményedet befejezd, ámbár a 
szerelem kísért, hogy tovább folytasd. Bármily hatalmasan hang
zik is szavad, bármily gazdag s változatos is nyelved, az ajkon 
most a hallgatás és feledés pecsétje jobb, mint a beszéd. —

Ez az indiai Héró és Leandros története. Annyiban külön
bözik a görögtől, a mennyiben az indiai ember rajongó, túlzó, 
istenei és szerelmese előtt magát egyaránt a porig lealázó termé
szete különbözik a görögétől, a ki mélyen érez, szenvedélyes, 
istenei előtt jámbor, szerelmese iránt áldozatra kész, de mindig 
szabad, nemes ember marad.

D r. P ozdkr K ároly .

M A hinná’ vagy mint közönségesen írják henna a Lawsonia mer- 
m is vagy alba nevű és a lythrariákhoz tartozó növény, melynek nedvével 
keleten a nők kezöket és lábokat vörösre festik.
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