
Faríduddín Attár

XII. sz. perzsa szúfi

életrajz kötete

Hakím Tirmidzí



Attár történetei és az önéletrajz 

Tadzkirat al-aulijá „A szentek emlékezete”

Mesés történetek, kevés hiteles adat

Összevetés Tirmidzí önéletrajza és Attár életrajza 

között

Álom és valóság



Tirmidzít visszatartja az anyja

Két társa elindul nélküle tanulni

Sír a temetőben – egy sejk vigasztalja

Tanítani fogja naponta – Khidr az, próféta és 

küldött, a misztikusok kísérője, a bölcsesség és 

misztikus tudás jelképe

(Korán – Isten hű szolgája) 



Khidr segítsége

Három év alatt túlszárnyalta társait

 Isten jutalma, mert hallgatott az anyja kérésére

(Látszólagos ellentmondás: az anya kérése 

negatívból pozitív lesz)



Abú Bakr al-Warráq, a tanítványa, története

Tirmidzí (már mesterként) elviszi tanítványát Abú

Bakr papírkészítő kézművest – távoli sivatag, 

aranytrónus fa és forrás mellett

Díszes ruhában a qutb (pólus, a világ szúfi

fenntartója) ül – átadja helyét Tirmidzínek



Isten szállítja – vö. az önéletrajzzal

A tanítvány nem érti, egy pillanat alatt vissza 

Tirmidz városába

„Ha Ő szállít, megérkezünk” (Utalás a Próféta égi 

utazására)

(Ugyanez a történet az önéletrajzban a feleség 

álma)



Tirmidzí az Oxus (Amu-Darja) folyónál

Nem tudja legyőzni rossz lelkét (nafsz)

Beleveti magát a folyóba – a víz megszabadítja, 

kiveti – kétségbeesik

Szíve mélyén a titok feltárult – megérezte Isten 

áldását



Abú Bakr al-Warráq és a folyóba dobott írások

Tirmidzí rábízza írásait, dobja a folyóba

Nem teszi, sajnálja, de állítja, megtette

Nem látott semmit – „Nem dobtad be”

Bedobja – a folyó kettéválik, nyitott láda 

befogadja az írásokat – örökre, nehéz az 

embereknek megérteniük őket

Khidr kérésére egy hal hozta a ládát, Isten 

parancsolta a víznek, hogy vigye el

(Utalás arra, hogy T. írásai sokáig ismeretlenek 

voltak)



Tirmidzí, az aszkéta és a kutya

Nyolcszor nézte meg, benn van-e még a kutya

Az őt bíráló aszkétának Isten: Menj, szolgáld



Tirmidzí viselkedése a családjával

Ha haragos, még kedvesebb

Nem eszik, nem iszik, sír és imádkozik:

„Mit tettem, hogy ellenem hangoltad őket?”

Bűnbánatot tart



Tirmidzí, a szolgálólány és Khidr

Fejére önti a kisbaba székletét dühében a 

szolgálólány, miközben a mecsetbe tart 

díszruhában

Hosszú idő után megjelenik neki Khidr



Tirmidzí, a fiatalasszony és öregkori gondolata

Fiatalon megkísértette egy asszony, elmenekült 

előle („a véremet akarta”)

Öregen sajnálja – bűntudat

Mohamed álmában: 40 év telt el halálom óta, 

gyengültek az erkölcsök



Ádám, Éva és Iblísz (főördög), meg a fia 

Khannász – Tirmidzí elbeszélése

 Iblísz elhozta fiát, Khannászt háromszor Évához 

míg Ádám távol volt, mindig megölte Ádám, de 

feltámasztotta Iblísz

Végül birka alakjában – Ádám megsütötte, felét 

ő, felét Éva ette meg

 Iblísz: Ezt akartam, most már beköltöztem a 

bensőtökbe


