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MŰHELY

Sárközy Miklós

Bevezetés a fordításhoz

Nāṣir-i Ḫusraw a korai perzsa ismācīlī irodalom kiemelkedő személyisége, aki költé-
szetében, filozófiai, történeti-földrajzi műveiben egyaránt meghatározó befolyást 
gyakorolt a későbbi iráni és közép-ázsiai ismācīlī közösségekre. 394/1004 körül 
született a Qubādiyānban, a mai Tadzsikisztán területén. A korabeli muszlim és az 
antikvitás örökségéből kiemelkedő filozófiai tudásra tett szert, jól ismerte al-Kindī, 
al-Fārābī és Ibn Sīna műveit. Emellett a hagyományos Korán-tudományokban is 
elmélyült. Nāṣir-i Ḫusraw nyelvismerete igen széles körű volt: jól tudott arabul, per-
zsául, görögül, több, beszélt indiai nyelvet és török dialektust ismert és a hébert 
is elsajátíthatta. Fiatalon beutazta a korabeli Ġaznavida Birodalom tartományait, 
megfordult Multánban, Lahore környékén és a Ġaznavida Birodalom fővárosában, 
Ġaznīban is járt. Később Khurāsān központjában, Marwban telepedett le. 

A ġaznavidák khurāsāni bukását követően a szeldzsukok szolgálatába állt, és 
adóügyi főhivatalnokkként tevékenykedett a szeldzsuk Tuġril bég (429/1038–
455/1063) környezetében. Nāṣir-i Ḫusraw 437/1046 táján került közelebbi isme-
retségbe az ismācīlī tanításokkal. Belső sugallatra elhatározta, hogy feladja addigi 
kényelmes életét, és a tudás és bölcsesség keresésére indul. Ezt követően zarándok-
latra indult Mekkába, felkereste a legfontosabb korabeli kulturális és politikai köz-
pontokat. Hét éven át (437/1045–444/1052) vándorolt Közép-Ázsián, Perzsián és a 
Közel-Keleten, négy alkalommal teljesítette a mekkai zarándoklatot [ḥajj]. Utazásai 
során eljutott Kairóba, a Fátimida Kalifátus fővárosába, és személyesen találkozott 
al-Mustanṣir (427/1036–487/1094) imám-kalifával. 

Kairóban kortársa, a szintén iráni származású fáṭimida misszionárius [dācī] 
Mu’ayyad fī’d-Dīn as-Šīrāzī a tanítványa lett, és részt vett az ő híres „bölcseleti ösz-
szejövetelein” [majālis]. Az ismācīlī tanítások mélyebb filozófiai-szellemi hátterének 
megismerése döntő hatást gyakorolt Nāṣir-i Ḫusraw szellemi fejlődésére, és maga is 
komoly tekintélyre tett szert Kairóban. Tanulmányai végeztével misszionárius [dācī] 
rangot kapott, a fátimida imam-kalifa, al-Mustanṣir felruházta őt Ḫurāsān missziós 
„főmegbízottja” [ḥujjat Ḫurāsān] címmel is. Ez azt jelentette, hogy 441/1050 után ő 
lett a perzsiai ismācīlī misszió [dacwa] feje, vezető teológusa és ideológusa. 444/1052-
ben, miután visszatért Ḫurāsānba, Nāṣir-i Ḫusraw valóban megerősítette a korabeli 
iráni ismācīlī missziós tevékenységet is, mindezek miatt folyamatos megtorlást és ül-
döztetést kellett elszenvednie az őt és híveit ellenségüknek tekintő szeldzsuk szun-
nita hatóságok politikájától. Nāṣir-i Ḫusraw végül a mai Tadzsikisztán és Afganisztán 
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nehezen megközelíthető hegyvidéki részébe, Badaḫšānba menekült, és 452/1060 
táján Yamgānban telepedett le. A ma Afganisztánban található Yamgānban közel 
három évtizeden keresztül élt és tanított igen szerény körülmények között, itt is 
hunyt el (481/1089). Nāṣir-i Ḫusraw számos műve is itt, Yamgānban született meg, 
ahol biztonságban volt az őt üldöző szunnita, szeldzsuk hivatalnokoktól. Halálát 
követően Yamgān a kelet-iráni ismācīlī misszió [dacwa] jelentős hídfőállása lett. A 
yamgāni ismācīlīk máig híven ápolják egykori mesterük, „Nāṣir fejedelem” [Nōṣir 
šō] emlékét, miként őt tadzsikul napjainkban is említik. 

Hosszú utazásait rögzítő Útikönyve [Safarnāma] egyik legfontosabb és legjelen-
tősebb történeti értékkel bíró részlete, kairói tartózkodásának, és al-Mustanṣir fáti-
mida imám-kalifa udvarának, szokásainak és szertartásainak leírása.

Nāṣir-i Ḫusraw

Útikönyv

Látogatás a fáṭimida Kairóban1

Ó-Kairó leírása 

[…] Ó-Kairó egy hegyfoknál fekszik. A várostól keletre egy domb fekszik, mely 
nem túl magas, sziklás és köves jellegű. A város egyik oldalán az Ibn Ṭūlūn mecset 
áll, amely egy magaslatra épült két megerősített fallal. Āmid2 és Mayyāfārīqin3 fala-
inak kivételével soha nem láttam ehhez a mecsethez hasonlót. A mecsetet egy Egyi-
pomban kormányzó abbászida hadúr [amīr] építette. Al-Ḥākim [fátimida kalifa]4, 
a mostani uralkodó5 nagyapja idején, Ibn Ṭūlūn6 leszármazottai eladták a mecsetet 
al-Ḥākim [kalifának] 30.000 dínárért. Később, amikor Ibn Ṭūlūn leszármazottai 
már épp a mecset minaretjének lerontásán ügyködtek, al-Ḥākim üzenetet küldött a 
mecsetbe, megkérdezve, mit tesznek, hiszen a mecsetet eladták neki. Azt üzenték 
neki, hogy ők a minaretet nem adták el a kalifának, így al-Ḥākim újabb 5.000 dínárt 

1  A fordítás az alábbi kiadások szövegei alapján készült: Nāṣir-i Ḫusraw Qubādiyānī Marwazī, Sa-
farnāma ed. M. Dabīrsiyāqī, Teherán 1375/1997. 88–100. Nāṣir-i Ḫusraw Qubādiyānī, Safarnāma bi 
inżimām-i Rawšanā’īnāma wa Sacādatnāma, ed. M. Ġanizāda, Teherán,1384/2006, 70–81. A fordítás 
során a szöveg alábbi francia kiadása lábjegyzeteit is fi gyelembe vettük: Nāṣir-i Ḫusraw, Safarnāma� 
Ed. Ch. Schefer, Paris 1881, 49–56.

2 A mai kelet-törökországi Diyarbakır városának ókori-középkori neve (azonos az antik forrásokban 
szereplő ókori Amidával).

3 A mai kelet-törökországi Silvan városának régi arab és oszmán török neve.
4 Al-Ḥākim bi Amr Allāh, fátimida kalifa (uralk. 996–1021).
5 Nāṣir-i Ḫusraw al-Mustansir bi-llāh fátimida kalifa uralkodása idején (1036–1094) járt Kairóban.
6 Aḥmad Ibn Ṭūlūn Egyiptom abbászida kori egyik kormányzója (838–884), egyben az első független-

nek tekinthető egyiptomi muszlim dinasztia alapítója.
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fizetett nekik. Ramaḍān idején és péntekenként az uralkodó ebben a mecsetben 
imádkozik. Kairó városa egy dombra épült a Nílus áradásának elkerülése miatt. 
Egykor hatalmas sziklák borították területét, de az építők mindet széthasították, és 
egyenesre simították a területét. Az ilyen sziklás területet manapság caqaba néven 
említik. 

Ha távolról tekintünk Kairóra, elhelyezkedése miatt azt hihetnénk, hogy a vá-
ros inkább egy hegy. Ez azért van így, mert bizonyos helyein tizennégy emeletes 
épületek, máshol hét emeletes házak állnak. Megbízható forrásból azt hallottam, 
hogy valaki egyszer egy hétemeletes épület tetején kertet épített, amelyben bor-
jút nevelt. Ez az ember az épület tetejére egy kereket is építtetett, melyet az ökör 
forgatott, hogy azzal vizet húzzon fel egy lenti kútból. Ez az ember a ház tetején 
levő kertben narancsfákat, banánpálmákat és más gyümölcsfákat, virágokat, nö-
vényeket is ültetett. Egy megbízható kereskedő azt is mondta nekem, hogy számos 
ház van Ó-Kairóban, ahol nagy csarnokokat építtetettek. Ezek a csarnokok 30 m3 
méretűek, és 350 ember befogadására is alkalmasak. Piacok és sikátorok vannak ott, 
ahol állandóan világítani kell fáklyákkal, mivel semmilyen külső fény nem világítja 
meg azokat a helyeket, ahol az emberek jönnek-mennek. Ó-Kairóban hét nagyme-
cset épült egymás mellé, és ide nem számítjuk Új Kairót. A két városban összesen 
tizenöt nagymecset van, így péntekenként mindenhol prédikációt lehet hallani, és 
hívők tömegeit lehet látni. A bazár közepén a Bāb al-Jawāmic mecset áll, melyet a 
Mucāwiya7 [omajjád kalifa] által kinevezett egyiptomi kormányzó, Amr ibn al-cĀṣ8 
emeltetett. A mecsetet négyszáz oszlop emeli a magasba, és miḥrābot is magába 
foglaló falat fehér márvány borítja, amelyre az egész Korán rá van írva nagyon szép 
betűkkel. Kívül, mind a négy oldalon a mecset kapui bazárokra nyílnak. A mecse-
ten belül mindenfelé tanítók és Korán-recitálók vannak, és a mecset [belső tere] 
egyben a város fő találkozó helye, hiszen itt soha sincs kevesebb mint 5.000 ember 
– főleg Korán-tanulmányozó diákok, valamint szegény írnokok, akik számlákat és 
más pénzügyi iratokat fogalmaznak, és mások tanyáznak itt. 

Al-Ḥākim megvásárolta ezt a mecsetet Amr ibn al-cĀṣ leszármazottaitól. Amikor 
azok ínségbe kerültek, kérték az uralkodót, engedje meg a mecset lerombolását, 
hogy eladhassák az ősük által emeltetett mecset köveit és tégláit. Al-Ḥākim 100.000 
dínárt adott a mecsetért, és a kifizetést egész Ó-Kairó népe tanúsította. Ezután ren-
geteg csodálatos dolgot épített itt, például egy ezüst gyertyatartót, amelynek tizen-
hat karja volt, és minden egyes kar másfél könyök hosszú volt. Ez a gyertyatartó 
kerülete 24 könyök volt, és hétszáznál is több gyertya égett benne ünnepi alkal-
makkor. A gyertyatartó 25 qinṭār súlyú volt, egy qinṭār 100 raṭl, egy raṭl 144 ezüst 
dirham volt. Amikor ez a gyertyatartó elkészült, olyan nagy volt, hogy képtelenség 
volt bevinni az akkori kapukon. Így az egyik kaput lebontották, bevitték a gyertya-
tartót, aztán visszahelyezték a kaput oda, ahol korábban volt. Ebben a mecsetben 

7 Mucāwiya az első omajjád kalifa volt (661–680)
8 Amr ibn al-cĀs (585–664), jelentős arab katonai vezető, az Egyiptomot 640-ben meghódító muszlim 

hadsereg főparancsnoka és egyben Egyiptom egyik első muszlim kormányzója.
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több mint tíz színpompás szőnyeget terítenek egymásra, és minden este több mint 
száz fáklya világít benne. A főqāḍī hivatala is ebben a mecsetben található. A mecset 
északi fala mellett van egy bazár, amelyet gyertyabazárnak [sūq al-qanādīl] nevez-
nek, ilyen bazárt pedig senki sem láthatott még. Mindenféle ritka portéka található 
itt az egész világból. 

Láttam például teknősbékapáncél-berakást dobozokon, fésűkön, késnyeleken 
és így tovább. Úgyszintén láttam egészen fi nom kristályt, melyet mesteremberek 
gyönyörűen le tudnak csiszolni. Ezt a kristályt a muszlim Nyugatról [Maġrib] hoz-
ták, habár egyesek azt állítják, hogy a Vörös-tenger melletti kristály még jobb mi-
nőségű és áttetszőbb, mint a maġribi. Láttam zanzibári elefántagyart, volt számos 
köztük, amely több volt mint 200 maund. Volt azután abesszíniai bőr, amelynek 
a mintázata hasonlított a leopárdéra, ezekből szandálokat készítettek. Ugyancsak 
innen származott egy nagy testű, háziasított madár, fehér foltokkal és pávaszerű 
koronával. Egész Egyiptom bővelkedik mézben és cukornádban. 

A perzsa időszámítás 416. év 10. day havának harmadik napján [1046–7. decem-
ber-január] a következő gyümölcsöket és zöldségeket láttam: vörös rózsa, liliom, 
nárcisz, narancs, lime és más citrusfélék, almafélék, jázmin, bazsalikom, birsalma, 
gránátalma, körte, különböző dinnyék, banán, olajbogyó, mirobalán, friss datolya, 
szőlő, cukornád, padlizsán, friss tök, fehérrépa, retek, káposzta, friss bab, ubor-
ka, zöldhagyma, friss fokhagyma, répa és cékla. Senki sem gondolná, hogy ez az 
összes gyümölcs és zöldség egyszerre megterem, van amelyik ősszel hoz termést, 
más tavasszal, egyesek nyáron vagy koraősszel. Nekem nincsen más [dolgom], csak 
ezt megírni, és azt jegyeztem fel, amit a saját szemeimmel láttam, de nem vagyok 
felelős bizonyos ott hallott dolgokért, mivel Egyiptom igen nagy területű ország, 
és többfajta klíma megtalálható benne a trópusitól a hidegig. A terményeket pedig 
mindenfelől szállítják e városba, és árulják a piacokon. 

Ó-Kairóban mindenféle kerámiát is készítenek, olyan vékonyat és áttetszőt is, 
hogy a saját kezét láthatja az ember mögötte, amikor azt a fény felé fordítja. Ebből 
a porcelánból csészéket, tálakat, tányérokat és egyéb dolgokat készítenek, és úgy 
festik meg őket, hogy hasonlítsanak egy [bizonyos] bársonyfajtára [būqalamūn], és 
különböző színekben pompázzanak attól függően, hogyan tartják a tárgyat. Olyan 
tiszta és hibátlan üveget is gyártanak, hogy szinte olyan, mint a krizolit, és súlyra 
árulják ezt az üvegfajtát. Hallottam egy megbízható textilkereskedőtől, hogy egy 
kő dirhamnyi súlynyi fonalat három maġribi dínárért vásárolnak meg, amely há-
rom és fél nisápúri dínárnak felel meg. Nisápúrban beáraztattam a legjobb minő-
ségű elérhető fonalat, és ott azt mondták nekem, a legjobb minőségű, egy dirham 
súlyú fonalat öt dirhamért árulták. 

Kairó városa a Nílus mentén terült el, és a folyó mentén számos kisebb üzlete 
és kilátója van, így az emberek közvetlenül tudnak vödreikbe vizet meríteni a fo-
lyóból, ha szeretnének. De a városba minden vizet vízhordók szállítanak, egyesek 
tevével, mások a saját hátukon. Láttam rézkancsókat, amellyel három kosárnyi vizet 
is elbírtak, és azt gondolná az ember, hogy ezek a kancsók aranyból voltak. Azt 
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mondták nekem ott, hogy van egy asszony, aki nem kevesebb mint 50 000 ilyen 
rézkancsót kölcsönöz ki darabjáért egy dirhamért. Visszaadáskor a rézkancsóknak 
tökéletes állapotban kellett lenniük. Szemben Ó-Kairó városával van egy sziget a 
Níluson, melyet egy időben várossá alakítottak át. Ez nyugatra van Ó-Kairótól, 
nagymecsetje és kertjei vannak. A sziget maga egy szikladarab a folyó közepén, és 
a Nílus minden ága olyan széles nagyjából mint az Amú-Darja, de a víz lassan és 
nyugodtan folyik. A város és a sziget között van egy harminchat részes pontonhíd. 
A város egy része a folyó túlsó részén található, amelyet Gīzának hívnak. Ott is van 
nagymecset, de híd nem köti össze az itteni oldallal, emiatt gályával vagy tutajjal 
kell átkelni ezen a részen. Ó-Kairóban több hajó és csónak van, mint Bagdadban 
és Baṣrában9. 

Ó-Kairó kereskedői becsületesek az üzleti ügyekben, ha valamelyiket a vásár-
ló megkárosításán kapják, az illetőt tevehátra ültetik egy kolomppal a kezében, és 
végigviszik a városon, a kolompot rázva a kezében és azt kiabáltatva az illetővel: 
„Vétséget követtem el és bűnhődöm érte. Aki hazudik, azt nyilvánosan megszé-
gyenítik!” A zöldségárusok, a patikusok, a házalóügynökök mind adnak zsákokat 
a vásárláskor, még ha a megvásárolt portéka üveg, kerámia vagy papír is. Emiatt a 
vásárlóknak nincs szükségük magukkal hozott szatyrokra. A mécsesek olaja [zayt 
ḥārr] a fehérrépa és retek magjából származik. A szezámmag ritkaságnak számít, 
és az ebből préselt szezámmag olaj emiatt drága, míg az olívaolaj olcsó. A pisztácia 
itt drágább, mint a mandula, tíz kosárnyi marcipán viszont nem több mint egy dir-
ham. A kereskedők és a boltosok felnyergelt szamarakon lovagolnak, jövet-menet 
így közlekednek a bazárban. Mindenhol, a bazár sikátorainak végén a szamarakat 
felnyergelik és előkészítik, és bárki felülhet rájuk egészen kevés pénzért. Azt mond-
ják, minden nap 50.000 állatot nyergelnek fel az ó-kairói bazárban. 

Csak a katonáknak és a rendőröknek vannak lovai, míg a boltosok, parasztok és 
mesteremberek szamárháton utaznak. Sok tarka szamarat láttam, melyek egészen 
olyanok voltak, mint a lovak, de azoknál ügyesebbek. Amikor Ó-Kairóban jártam, 
az ottani emberek rendkívül gazdagok voltak. 439 [1047]-ben az uralkodó elrendel-
te fia születésének megünneplését. A város és a bazárok annyira fel voltak díszítve, 
hogy ha le lehetne írni, aligha hinné el bárki is. A textilkereskedők és a pénzváltók 
üzleteit olyannyira feldíszítették arannyal, ékszerekkel, pénzérmékkel, fényes kel-
mékkel és lenvászonnal, hogy nem volt bennük leülésre [alkalmas] hely! Az embe-
rek annyira biztonságban élnek az uralkodó uralma alatt, hogy senki sem fél az ő 
ügynökeitől és besúgóitól, és mindannyian ráhagyatkoznak, hogy ne kövessenek el 
igazságtalanságot vagy ne vágyakozzanak senki vagyonára. Olyan hatalmas szemé-
lyes vagyonokat láttam Ó-Kairóban, hogyha le tudnám azt írni, Perzsia lakossága 
sosem hinné el azt. Képtelen voltam felfedezni e kereskedők vagyonának határait, 
és sosem láttam ilyen jólétet és biztonságot máshol, mint itt. 

Egyszer láttam egy férfit, egy keresztényt, aki Egyiptom egyik legtehetősebb 
személyisége volt, akiről azt mondták, hogy megszámlálhatatlan mennyiségű ha-
9 Jelentős nagyváros Irak déli részén a korai muszlim periódustól kezdve.
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jója, vagyona, gazdagsága van. Egyszer a Nílus áradása elmaradt, és a gabona ára 
olyan magasra felment, hogy az uralkodó nagyvezíre magához hívatta ezt a keresz-
tényt, és azt mondta: „Az idei rossz év volt. Az uralkodó vállát nyomja az alattvalói 
iránti gondoskodás. Mennyi gabonát tudsz adni, akár eladásra, akár kölcsönbe?” 
A keresztény ezt válaszolta: „Az uralkodó és a nagyvezír boldogságáért elég gabo-
nám van, hogy biztosítsam Egyiptom kenyerét [akár] hat évig.” Akkoriban Kairó 
lakossága ötször nagyobb volt, mint Nisápúré10, és ekként bárki ki tudja számol-
ni, hogy mennyi gabonája lehetett ennek a kereszténynek. Mily boldog lakosság 
és mily igazságos uralkodó az ilyen, hogy ilyen viszonyokat volt képes teremteni a 
maga idejében! Micsoda gazdagság lehetett ez, hogy az uralkodónak nem kellett 
igazságtalanságra vetemednie, és az alattvalóknak nem kellett elrejteniük semmit! 

Láttam egy karavánszerájt, a „vezír házát” [dār al-wazīr], ahol semmi egyebet 
nem árultak, mint lent. Az alsó szinten csak szabók dolgoztak, míg felül ruhajaví-
tással foglalkoztak. Megkérdeztem a karavánszeráj tulajdonosát, mennyibe került 
ez az épület. Azt válaszolta, hogy 25.000 dínár lett volna egy évre, ám később az 
egyik sarkát lebontották felújítás céljából, így havonta csak 1.000 dínár, éves szin-
ten pedig 12.000 dínárt kértek tőle. Ott nekem azt mondták, hogy a városban volt 
még 200 másik karavánszeráj, amely ekkora vagy ennél nagyobb volt. 

Az uralkodó ünnepélyének leírása 

Az a szokás, hogy az uralkodó évente kétszer tart ünnepséget, a két nagy [vallá-
si] ünnepen, és erre meginvitálja mind az előkelőket és a köznépet is. Az előkelők 
az uralkodó jelenlétében ünnepeltek, a köznép viszont más termekben és tereken. 
Mivel már sokat hallottam ezekről az ünnepélyekről, nagyon kíváncsi voltam, hogy 
megnézzem ezek egyikét a saját szemeimmel, ezért elmondtam az uralkodó egyik 
írnokának, akivel korábban találkoztam és barátságot kötöttem, hogy egykor lát-
tam a ġaznavida Maḥmūd11 és Mascūd12 szultánok ünnepélyeit, akik igen gazdag és 
vagyonos fejedelmek voltak. Most pedig szeretném az Igazhívők Fejedelmének ün-
nepségét is megtekinteni. Az írnok azután megvitatta ügyemet a kamarással [sāḥib 
as-sitr]. 

440. [1049.] március 8-án, ramaḍān havának végén a csarnokot feldíszítették a 
következő napra, amikor a fesztivál zajlott, amikor az uralkodó imádkozni jött és az 
ünnepséget vezetni. Barátom bevezetett, és beléptem e csarnok ajtaján, ahol épít-
ményeket, galériákat, oszlopcsarnokokat láttam, melyeket hosszú lenne pontosan 

10 Egykor jelentős iráni nagyváros Ḫurāsānban, egy ideig Ḫurāsān központja is, az iráni mongol tá-
madások alatt pusztult el 1220 körül, ma pár ezren lakják.

11 Maḥmūd a kelet-Iránban, Afganisztánban és Észak-Indiában uralkodó török eredetű ġaznavida din-
asztia legfontosabb uralkodója volt (998–1030)

12 I. Mascūd ġaznavida szultán (1030–1040), ġaznavi Maḥmūd fi a és utóda.
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Complex palace scene, 1539–1543, Mir Sayyid Ali
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leírni. Tizenkét négyszög alakú épület egymás mellé felépítve, egyik ragyogóbb 
volt, mint a másik. 

Mindegyik épület száz könyök területű volt, az egyik építmény pedig hatvan 
köbkönyök területű volt egy emelvénnyel kiegészítve, mely az épület egész hosszá-
ban húzódott négy rőf magasságban, ennek három oldalán arany borította, ame-
lyeken vadász- és udvari játékok jeleneteit ábrázoltak, és volt rajta egy gyönyörű 
kalligráfi ával ékesített felirat is. Az összes szőnyeg és párna bizánci brokátból és 
būqalamūn szövetből készült, mindegyik darabot az adott terület méretei szerint 
szőtték. Volt aztán ott egy leírhatatlan, rácsozatos arany korlát mindegyik oldalon. 
Az emelvény mögött és a fal mellett ezüst lépcsők vezettek fel. Az emelvény pedig 
olyan pompás volt, hogy ha ez a könyv ez elejétől a végéig csak ezt írná le, az sem 
lenne elég rá. 

Azt mondták, 50.000 kosár cukrot tettek félre az uralkodó ünnepélyének napjá-
ra. Az uralkodó ünnepi asztalának díszítésére láttam egy narancsfa alakú édességet, 
minden ága és levele cukorból volt, több ezernyi cukor szoborral és képpel kiegé-
szítve. Az uralkodó konyhája a palotán kívül volt, és oda mindig ötven szolga van 
rendelve. Az épület és a konyha között pedig földalatti folyosó húzódik. Minden 
nap tizennégy teverakomány havat hoznak az uralkodói konyha [šarbat] használa-
tára. A legtöbb főúr és az uralkodó kísérte külön pénzösszegeket kap ezen ünne-
pélyek alkalmával, és ha a város lakossága valamiben hiányt szenvedne és kérvé-
nyezne valamit, akkor ebből az összegből kiutalnak nekik. Bármilyen orvosságra is 
volna szükség a városon belül, azt az uralkodó magánpalotájából ekkor megküldik, 
és az egyéb gyógyszereket, mint például balzsamok szétosztásánál. 

Az uralkodó kormányzása 

Egyiptom biztonsága és jóléte olyan magas fokot ért el ekkoriban, hogy a textil-
kereskedők, pénzváltók és ékszerészek le sem lakatolták üzleteiket, csak egy hálót 
hajtottak le a bejáratuk elé, és senki sem rongált ott meg semmit. 

Volt egy zsidó ékszerész, aki igen közel állt az uralkodóhoz, minthogy nagyon 
gazdag volt, és megbízták az uralkodó ékszereinek megvételével. Egy nap katonák 
megtámadták és megölték ezt a zsidót. Miután elkövették ezt a tettet, félve az ural-
kodó haragjától, 20.000 felszerelt lovas jelent meg egy nyilvános téren. Amikor a 
hadsereg megjelent ezen a területen, a lakosságon nagy félelem lett úrrá. Aznap dé-
lig a lovasság a téren maradt, míg végül az uralkodó egy szolgája kijött a palotából, 
megállt a kapunál, és az alábbi szavakat intézte hozzájuk: „Az uralkodó azt kérdezi, 
hogy engedelmeskedtek-e neki vagy sem?” Mindannyian egyszerre kiáltották neki: 
„Mi mind szolgák és engedelmesek vagyunk, de bűnt követtünk el.” „Az uralkodó 
azt parancsolja, hogy azonnal oszoljatok!” – közölte a szolga, és a katonák távoz-
tak. A meggyilkolt zsidót Abū Sacīdnak hívták, volt neki egy fia és egy fivére is. 
Ők azt mondták, hogy csak Isten a megmondhatója, hogy Abū Sacīdnak mennyi 
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pénze volt. Azt is mondták, hogy Abū Sacīd háztetőjén háromszáz ezüst tál volt, 
mindegyikben egy fát ültetett el, és ezekből kertet alakított ki. Abū Sacīd fivére 
akkor írt a szultánnak, hogy kész a kincstárnak azonnal 200.000 dínárt küldeni 
a védelemért cserébe. Az uralkodó a levelet kiküldte palotájából, hogy ott tépjék 
szét, és azt mondta Abū Sacīd fivérének: „Biztonságban vagy és térj [csak] haza. 
Senki sem fog bántani téged, és senki pénzére sincsen szükségünk.” A zsidókat pe-
dig kárpótolták Abū Sacīd elvesztéséért. […] 

Perzsából fordította: Sárközy Miklós
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Következő számunk tartalmából

Fábián Zoltán Imre 
Figurális osztrakon áldozati- és bankettjelenet ábrázolásával Qen-Amon thébai sírjának (TT 
412) körzetéből 

Schiller Vera 
Görög szentélyek, szakrális helyek védelmező funkciója

Hegyi Dolores 
Dura-Európos társadalma és a polis intézményei 

Turcsán-Tóth Zsuzsanna
Artemisz és az oroszlánok

Frazer-Imregh Monika 
Marsilio Ficino De vita coelitus comparanda-ja és a Picatrix

Műhely

Frazer-Imregh Monika 
A Picatrix fejezeteinek tartalmi összefoglalója és a IV� könyv 1� fejezetének fordítása: Filozófiai 
traktátus a világ rendjéről, a sensus – ‘ felfogóképesség’, ‘értelem’ kifejezés értelmezéseiről

Frazer-Imregh Monika (ford.) 
A Picatrix IV� könyv 1� fejezetének fordítása: Filozófiai jellegű traktátus a világ rendjéről, a 
sensus – ‘ felfogóképesség’, ‘értelem’ kifejezés értelmezéseiről�

Zsoldos Endre (ford.) 
Cyprianus Leovitius a Leonicia véleménye az Úr 1572� esztendejének november és december 
havában látható új csillagról, avagy üstökösről 
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