
Germanus Gyula: ARAB KÖLTŐK  

(A pogánykortól napjainkig) 

EZERNÉGYSZÁZ ÉV ARAB KÖLTÉSZETE 

I. A POGÁNYKOR 

A végtelen pusztaság láthatárán pirosló sávokban jelentkezett az ébredező hajnal, amelynek 

napja lomhán emelkedett ki távoli sziklaágyából. A mély csendet csak a karaván tevéi 

talpának ütemes susogása törte meg, ahogyan a "púposok" állukat fityegtetve egykedvűen 

taposták a puha homokot. Már napok óta húzódik ez az élő lánc, tevefarok, orr, farok, orr, 

amit karavánnak neveznek, ahogy a sivatag hajója szállítja az árut, élelmet és emberi vándort. 

A hajnali szellő felfrissíti a fáradt karaván tagjait; az éjjeli menetelés nehéz terepen haladt át, 

és a megrakott nyereg nyiszogva sebezte meg a "vörhenyesek" hátát. Elől a fő-tevehajcsár 

szomorú dalt énekel, a "hudá"-t, amivel vigasztalja a kedvetlen állatokat, hogy nem tart már 

sokáig, vízforráshoz érnek, legelő zöld cserjéi enyhítik a földi élet nyomorúságát.  

Vízforrás és legelő, óriási kiterjedésű puszták között mélységes homoktenger, sziklás hegyek, 

nyomorúságos, küzdelmes kemény állati és emberi élet: ez Arábia valóságos képe. Legelőről 

legelőre vándorolva, a természet mostohasága ellen csoportokba verődve élt e hatalmas 

földterületen évezredek óta az arab nép.  

A bomló ősközösség törzsi szervezetében, közös, nagy veszély esetén időnként 

törzsszövetségbe tömörülve kóboroltak nomád tevéseik Arábia széles síkjain. E társadalmi 

fejlettségi foknak feleltek meg szokásaik s törvényeik is. a törzs vagyona, a legelő, a juhok, 

tevék, közös volt. Aki egy törzsbeli becsületébe gázolt, annak az egész törzzsel gyűlt meg a 

baja. Aki idegen törzs vagyonát dézsmálta, az magára és egész törzsére vonta a megkárosított 

törzs haragját, és véres, gyakran évtizedekig tartó háborúkat idézett elő.  

A mostoha természet hosszú ideig konzerválja a törzsi állapotot, illetve az ennek megfelelő 

primitív termelőmódot, mely ínséges életet, marcona, keménykötésű emberfajt érlelt. Nappal 

forróságot, éjjel borzongató hideget, ritka jóllakottságot és gyakori éhséget kellett egyformán 

panaszszó nélkül elviselni. Testüket szikárrá formálta a perzselő nap, s az éhség, gyomrukat 

megszíjazták, ha nyugovóra tértek, és hason fekve aludtak, hogy "a belekben tanyázó gonosz 

Szafar éhség-féreg" kínzását ne érezzék.  

Nehéz volt az élete a nőnek, aki nemcsak gyermeket szült, hanem kivette részét a törzsi 

harcokból is, felpattanva ura mögé a teve farcsontjára. Az élet mindennapi küzdelmének 

úgyszólván egyetlen jutalma a nő volt, és a szép nemből a férfi annyi feleséget választhatott, 



amennyit férfiúi tekintélye elbírt. Így lett ura a puszta egyetlen magántulajdonának, a nőnek 

és a gyermeknek. A sivatagi életben a nő tisztelete egyik fő eleme volt az arab virtusnak.  

E kemény, bizonytalan élet ott tükröződik hitükben is. Hitük szerint a sorsot és minden 

elhunyt ellenség hatalmas szellemét ki kell engesztelni, mivel még halála után is lesújthat, 

nemcsak az álmokban, hanem a valóságban is. Ezt tisztelni kell és a tisztelet számára látható 

tárgyat kell alkotni, mely a késői nemzedék alázatosságát elfogadja. Így keletkeztek az egyes 

törzsek bálványai, kőből durván faragott emberi és állati alakok, amelyeket időnként 

körüljártak, és tiszteletükre áldozatot mutattak be. A törzsek az elképzelt ős vagy valamely 

állat nevét vették fel, amelynek tulajdonságait istenítették. Az egyes törzsi bálványok mellett 

volt egy közös bálvány, a mekkai szent fekete kő, amit hatalmas kocka alakú épületben (kába) 

helyeztek el.  

Vallási rítus mezébe burkoltan bonyolították le a törzsek egymás közti kereskedelmüket is. Az 

év négy hónapját "szent"-nek nyilvánították. Ezalatt szünetelt minden ellenségeskedés, hogy 

elzarándokolhassanak Mekkába, ahol hétszer körüljárták a kábát, és az áldozatok bemutatása 

után megtartott vásárokon kicserélték nyerstermékeiket az idegenből hozott árukkal. Így lett 

Mekka a gazdasági és társadalmi élet központja a szent hónapokban, és mivel közös érdek 

volt, hogy a pusztai törzsek a karavánokat ne támadják, a mekkaiak pálmaháncsból készült 

menlevéllel látták el őket.  

A vásárok mellett évente Mekka környékén több helyen, Ukázban, Zúl-Madzsáz- és 

Madzsinnában költői versenyeket tartottak.  

* 

Az arab költőkről, éppen úgy, mint Arábia életéről csak későn nyertünk tudósítást. Az 

időszámításunk utáni V. és VI. században már kifejlődött az arab költészet. Bizonyára 

számtalan dal és rímes próza született a tevehajcsárok ajkán, melyeket nem írtak le, csak 

élőszóval mondtak el: állataikat nógatták és közben az éjszaka csillagsátra alatt szerelmükről 

ábrándoztak e rigmusokban. E hajcsár- és szerelmi dalok ritmusát a teve járása adta meg, s 

csak aztán nemesedett, lombosodott és tökéletesedett azzá, amit később az arab verstan írói 

megrögzítettek.  

Az arab nyelv végtelen gazdag szókincse nem ismer összetett szókat. Minden tárgyat 

különálló fogalomnak fog fel, és nem szorul a birtokviszony minősítésére. Az arab szótárírók 

azzal dicsekszenek, hogy a tevére, dárdára, kardra, oroszlánra hány száz szót tud az arab. 

Ezek jó része jelző, amellyel a tárgy tulajdonságát írja körül, és amely az irodalmat olyannyira 



gazdaggá teszi.  

E szóbeli gazdagság mellett a nyelvtani alakok algebrai képletekhez hasonló hangtani 

szerkezetnek vannak alávetve, ezért a hasonló nyelvtani alakok összecsengve rímelnek. A 

rímes próza, avagy a prózai beszéd rímelése emelkedett szólásban szinte elkerülhetetlen. Így 

alakult ki fokozatosan a költészet, amelyet szigorú szabályokba szorítottak, a ritmus, a rím, a 

versmérték és az értelem parancsára. Nem lehetett mindenki költő, aki rímben beszélt, csak 

akkor, ha ezeknek a szabályoknak hódolt. Mégis több ismert arab költő élt a földön, mint az 

összes európai nyelvű poéták.  

A pogánykorban, azaz i. sz. V-VI. században már teljesen kifejlődött a kaszida formája, 

amely egy bizonyos mértékre és egy bizonyos rímbetűre szabott rövidebb-hosszabb 

költemény. A szó maga "célköltemény"-t jelent, mert a költő rendesen azzal kezdi versét, 

hogy az elhagyott táborhelyet írja le, ahol szerelmével találkozott, akitől el kellett válnia. 

Bánatát vadászattal igyekszik enyhíteni, és leírja, a pusztai állatok hogyan menekülnek előle, 

majd a vihar szakítja meg útját, míg végül elér az előkelő úrhoz, akinek erényét dicséri, és 

jutalmat kap tőle. Ez lévén a költemény célja, a leírás és a szerelmi bánat mintegy kiegészítő 

kerete a célnak.  

A költők képviselték a törzsek szellemi életét, ők voltak a hírharangok és a törzsi büszkeség 

letéteményesei. Írni-olvasni nem mind tudott, saját költeményeiket és egymáséit szavalták 

felváltva.  

Így, a költők nyelvén született meg az egységes arab nyelv, amelynek három magánhangzója 

és huszonhét mássalhangzója olyan hangzási finomságokat tud kifejezni, amely felülmúlja az 

európai nyelvek zeneiségét. A versek értelmét csak ismétlés által és a verslábak kiemelkedő, 

ütemes hangsúlyozásával lehetett felfogni. A szótagok időbeli hosszú-rövid váltakozása és a 

szóvégi szigorú magán- és mássalhangzó rím az arab költeménynek oly jellegzetesen ritmikus 

hatást kölcsönöz, amely elbűvöli a hallgatót.  

A pogány kor költészetét csak másfél századdal keletkezése után gyűjtötték össze és 

rendezték írásban. Mohamed fellépése és az egyistenhit, valamint az ezzel járó társadalmi 

változások, szükségszerűen megváltoztatták az arabság lelkületét, így az akkori gyűjtők és 

rendezők ennek megfelelő simításokat végeztek a kétségtelenül hiteles eredeti szövegeken is, 

amennyiben azok szájhagyományban fennmaradtak; s ahogy azt Ibn Khaldun (megh. 1406) 

arab történelembölcselő is vallja - még így is tükrözik a pogány kori arabság társadalmi életét.  

* 



A nomád arab törzsek legelőik kiszáradása esetén támadó hadjáratukat kiterjesztették a 

félsziget peremén túlra. Ezért két szomszédos despotikus rabszolgatartó nagyhatalom, 

északkelet felől a szaszánida-perzsa, észak felől a kelet-római, bizánci birodalom a szokásos 

védelmi rendszert honosította meg ellenük. Hogy betöréseiket felfogják, a bizánci kormány 

Szíriában a ghaszani törzshöz tartozó arabokat telepítette le, a perzsák pedig 

Mezopotámiában, Híra központjával a Tanukh törzs szervezett erősségét támogatták. 

Ugyanakkor a szaszani perzsa kormány és a bizánci császárság között is állandó 

csetepatékban megnyilvánuló ellenségeskedés folyt, sőt a VI. században, az akkori 

viszonyokhoz mérten, valóságos világháborúhoz vezetett a bizánciak, az abesszin-

keresztények és a perzsák között az arab félsziget feletti befolyásért.  

Bizánci és abesszin hatásra a kereszténység is elterjedt némely arab törzsben. Dél-Arábiában 

egy ideig zsidó uralom kapott lábra, ami maga után vonta az abesszin seregek behatolását. Az 

abesszin uralom rövid ideig tartott, mert az arabok a perzsákat hívták be Dél-Arábiába, akik 

ott saját uralmukat honosították meg.  

E harcok azonban alig érintették a pusztákon pásztorkodó arabokat. Számos törzs áttért a 

keresztény avagy zsidó vallásra, de életmódjuk nem különbözött a pogány arabokétól. A 

bomló törzsközösség állapota, s a nomád életmód jellemezte csaknem valamennyit. A hírai 

arabok közül azonban sokan letelepedtek, és keresztény hitre tértek. Volt, aki a kereskedő 

életmódra tért át, s mint borkereskedő bejárta Arábia törzseit, közben térített, ezért ihád-nak, 

imaszolgának nevezték. Költők is voltak, s ezek legkülönbje, Ádi ibn Zaid számos jellegzetes 

verset hagyott maga után.  

Ebben a politikai vetélkedéstől, arab törzsi vérbosszútól, és a természet mostohaságától fűtött 

légkörben tűnik fel Imrul Kaisz arab költő regényes alakja, hogy azt költészetében a késői 

idők számára megörökítse.  

IMRUL KAISZ  

A számos kóbor, zabolátlan szájú, tevetolvaj, gyilkos és földönfutó pogány-arab költő között 

az utókor fejedelemként ünnepli. A későbbi arab irodalomban állandóan felbukkan neve, mint 

a ló, a teve, a vihar mesteri leírója, de egyben az izzó szerelmi vágy gátlástalan énekese. 

Napjainkban a kiváló egyiptomi író, Mahmúd Tejmúr színműben örökítette meg alakját.  

Apjának, Hudzsrnak sikerült Arábia Nadzsd-fennsíkján időlegesen a Kinda törzs vezetésével 

néhány törzset szövetségbe vonni. Hudzsrt a későbbi források király gyanánt említik. A költő 

anyja is nemes törzsből származott, amennyiben dél-arábiai, jemeni származású volt. Ez a 



törzs a Mácrebi-gát legendássá vált átszakadása után vonult fel Észak-Arábiába, s ott 

egybeolvadt annak eredeti lakóival.  

Ifjúkora óta féktelen szerelmi verseivel és kicsapongó kalandjaival vonta magára apja 

haragját, aki tekintély rombolásért állandóan korholta, fenyegette. Mindez azonban nem 

hatotta meg a vérbő ifjút, még akkor sem, amikor apja hirtelen fellobbanásában elkergette 

udvarából. A földönfutóvá lett szenvedélyes szerelmes ekkor maga köré gyűjtött hozzá 

hasonló, zabolátlan kalandorokat, kikből bőven akadt az arab pusztákon. Eme csapattá nőtt 

rokonlelkek felkeresték a veteményes kerteket, forrásokat és oázisokat, és ott a törzsek 

vendégszeretetét élvezve, sátrat ütöttek. Nyílsorsolásban, részegeskedésben, vadászatban és 

énekesnők társaságában élvezték szabad, gondtalan életüket. Ha elapadt a víz és a 

vendégeskedés ideje lejárt, felkerekedtek és a szomszédságba vándoroltak. Hangos éneküktől, 

trágár verseiktől visszhangzott a puszta. Vándorlásuk során így jutottak el Észak-Arábiából a 

déli Jemenbe. Dammon-ozázis régi, dél-arab feliratos kövektől övezett, bálványoktól szentelt, 

üde forrástól frissített ligetében folytatták a tivornyát. A pálmabor gőze és a mazsolapálinka 

heve felforralta vérüket, és bódultan bámulták a rableányok csábító táncát, és élvezték 

sikamlós éneküket. Napok teltek így vad mulatságban, amikor váratlanul futár érkezett, és 

szomorú hírt súgott Imrul Kaisz fülébe. Az Aszad törzs megelégelve apja szigorú uralmát, 

fellázadt ellene és megölte. A kicsapongó költő hirtelen kijózanodott, de társainak nem árulta 

el titkát. Magába fojtva mérhetetlen haragját, megragadta a kupát és felkiáltott: "Nincs 

józanság ma, igyunk tovább! A ma a bor napja, a holnap a tetteké!" 

Megesküdött a bálványra, hogy nem eszik húst, nem iszik bort, amíg a vérbosszúnak eleget 

téve az Aszad törzsből százat meg nem öl és száznak hajtincsét le nem vágja.  

Másnapra összegyűjtve rokonait és a szövetséges törzsek harcra kész fiait, megtámadta az 

Aszad törzset. Hiába ajánlott fel az vérdíjat, nem fogadta el. Gőgös magatartásának azonban 

leverő következménye lett. A vérdíjra és számtalan teve zsákmányára éhes, csalódott 

cimborák egyenként hagyták el őt, annál is inkább, mert Híra fejedelme, aki régtől fogva 

féltékenykedett a Kinda szövetségre, segítségért esedezett Anusirván perzsa királynál. A 

perzsák királya sereget küldött az Aszad törzs védelmére. Az elhagyott, bosszútól lihegő költő 

most Szamaual zsidó költő és várúr védelme alá menekült, gondjaira bízta leányát - hiszen 

vándorlásai alatt folyton házasodott, és számtalan asszonyától számos gyereke született -, és 

zálogban hagyta fegyverzetét. Egyben kérte, ajánlja őt a szíriai ghaszani törzsfőnök kegyébe, 

hogy az juttassa el őt a perzsa király ellenlábasához, a bizánci császárhoz. Útján elkísérte egy 

költőtársa is, aki előtt titkolta a szándékát. Erről szól egyik megható verse.  

Konstantinápolyba érve Jusztinián császár fejedelmi fogadásban részesítette, hiszen 



természetes szövetségesét látta benne. Palotát, szolgaszemélyzetet bocsátott rendelkezésére, 

és a szilaj arab királyfi megismerkedhetett a bizánci kultúra minden áldásával. Bolyongó 

életével felhagyott, kelet-római öltözékben díszelgett, részt vett a császári udvar minden 

pompájában és ünnepében. Az aranypáncélos, színes sisaktarajos arab dalia felkeltette a 

kényes bizánci hercegnők érdeklődését, és nem egy titkos vágy suhant át a palota falain, és 

nem egy féltékenységi perpatvar zavarta meg a császári udvar ágyasházainak eunuchoktól 

őrzött csendjét.  

A délceg arab vitéz azonban megközelíthetetlen volt női ábrándok számára. Atyja arábiai 

uralmát akarta visszaszerezni, erre irányult minden gondja. De költői mivolta nem tagadhatta 

meg benne az érzelmet, ami magától a császár szépséges leányától repdesett feléje. A császár 

leánya kiosonva palotájából, az arab költő ablaka alá húzódott komornájával, és 

gyönyörködött a kerti fülemüle csattogásával versenyre kelt arab versek ritmusában, ahogy 

azt Imrul Kaisz a barátjának szavalta.  

Az éjszaka a legfondorlatosabb csábító. A konstantinápolyi palota ciprusfái számos édes titkot 

suttognak az éjszaka csendjébe. Talán nem mind igaz, de valószínű, hogy a császári hercegnő 

és a féktelen költő oly szövetségben talált egymásra, amely erősebb volt minden politikai 

cselszövésnél. Míg Jusztinián császár sereget szerelt fel Imrul Kaisz részére, hogy leverje a 

hírai fejedelmet, a két szerelmes szív összedobbant. A sereg már útnak indult Kisázsián 

keresztül a távoli csatatér felé. Imrul Kaiszt kétségek gyötörték: az apai örökséget avagy a 

szépséges királyleányt válassza-e? Hírnökök jöttek-mentek, nógattak, lázadoztak, míg a 

szerelem rózsaláncai illatukkal bilincselték a sokat szenvedett, tépelődő férfit. A sors keze 

durván szakította el ezeket az illatos láncokat. Áruló besúgók leleplezték a titkolt szerelmet és 

a császári testőrség betört Imrul Kaisz palotájába. Kardot rántott és szembeszállt támadóival. 

Szerelmese egy hátsó kapun át egérutat biztosított számára és egy utolsó csókkal örökre 

elbúcsúzott tőle. Imrul Kaisz elmenekült a bizánci sereghez, hogy ha lelki üdvösségét el is 

vesztette, földi uralmát visszanyerje. Így ért el Angorába, Kisázsia szívébe. De a császár 

haragja nem enyhült, leánya becsületét meg kellett torolnia. Kengyelfutó lélekszakadva 

méreggel átitatott inget hozott a hős arab vezérnek, s mikor magára vette, a méreg vérébe 

hajtolt, testét gennyes sebek borították. Így halt meg a dalia, a költő és a hősszerelmes (560 

körül).  

Emléke örökké él az arabok büszke öntudatában, és a VIII. században, amikor az iszlám 

tanának sugallatára az arab vitézek nem egymás, hanem szomszédjaik ellen fordították 

fegyvereiket, és termékeny területeket hódítottak meg, a pogány kor eszméi a költészetben - 

alakilag kissé elsimítva - tovább éltek.  



Költeményeit a pogánykor még néhány kiemelkedő költőjével együtt később élt tudósok 

gyűjtötték össze. E gyűjtemények közül leghíresebb Hammád ar-Rávija volt (megh. 772), aki 

"Mucallakát" cím alatt hét pogány kori költő kaszidáit egy kötetbe foglalta. A mucallakát szó 

értelme sokáig kétes volt, és régebben egyik fordítási lehetőségére támaszkodva azt tanították, 

hogy a hét költő ódáit aranybetűkkel selyemre írva a kába falára akasztották. Ez a hit azonban 

nem állja ki a bírálatot, mert Hammád a "felfüggesztettek" alatt metaforikusan nyakláncszerű 

értékes költeményeket értett. A hét költő: Imrul Kaisz, Tarafa, Zuhair, Labid, Antara, Hárith 

ibn Hilliza és Amr ibn Kulthum volt.  

Később még néhány pogánykori költőt egyenrangúnak tartottak a kiváló "hét"-tel: Nábigha 

ad-Dhubjánit, Abíd al-Abraszt, Alkama ibn Abadat at-Tamímit, Tacabbata Sarrant és 

Fanfarát.  

E költők valamennyien ékesszavú megörökítői voltak az arabság mostoha életmódjának, a 

korgó gyomor, a törzsi torzsalkodás keserveinek, a vitézi élet, s a szerelem örömeinek, 

bánatának. Legtöbbjük - nincstelen ember lévén - támogatásra szorult, s ezért verseikből nem 

hiányzik a jellegzetesen keleti panegirizmus sem. Ha aztán pártfogóik kegyét elvesztették, 

igen sokszor nemcsak jólétükkel, de életükkel is fizettek érte.  

TARAFA IBN AL-ABD  

A Perzsa-öböl menti termékeny síkság: Bahrain szülötte volt a VI. században. Mint sok 

költőtársa, atyai örökségét vidám mulatozásban eltékozolta, és ezért rokonsága kitagadta és 

elkergette. Mint földönfutó, de szabad ember, maró gúnydalokat költött. Érdes nyelvétől 

féltek az emberek. A törzse és a Taghlib törzs között kitört háborúban részt vett. Családja 

ezért ismét befogadta, de a javíthatatlan korhely újra elitta a törzstől kapott segítséget. Ekkor 

fivére kegyelemből nyájának pásztorává tette. Költeményei ezalatt már országos hírt 

szereztek. Tarafa a hírai fejedelemhez utazott, aki szívélyesen fogadta és Mutalammisszal 

(Tarafa nagybátyjával) együtt megbízta a trónörökös nevelésével. De a jólét és udvari élet 

sem volt képes éles nyelvét megfékezni, és lépten-nyomon gúnyos sorokat szavalt az emberek 

fülébe. A hírai fejedelem: Amr ibn Hind és családja sem menekült meg szatíráitól. Egy ízben, 

amikor a fejedelem húgával ült szemben, a lány szépségétől elbűvölten felkiáltott: "Nézd oh, 

hogy visszatért im hozzám / Ragyogó ékességében a szép gazellám / Ha nem ülne közöttünk a 

király / Ajkát ajkamhoz szorítanám."  

A király éktelen haragra lobbant ez arcátlanságra, régebbi gúnyverseinek pohara ím betelt. A 

költőnek és nagybátyjának, Mutalammisznak levelet adott át, és azzal őket Bahrain 



kormányzójához menesztette. Amikor Híra határát elhagyták, Mutalammisz gyanút fogott, és 

feltépte a lepecsételt levelet. Mivel egyik költő sem tudott olvasni, egy hírai keresztény fiút 

kértek fel az olvasásra. A levélben az a parancs állt, hogy a kormányzó a levél átadóját 

temettesse el élve. Mutalammisz nem folytatta útját, de Tarifa nem merte a királyi levelet 

felbontani, és átadta a kormányzónak, aki a parancs értelmében azonnal kivégeztette. Így 

pusztult el a tehetséges költő huszonhat éves korában.  

Arab írástudók kiemelik szenvedélyes és érzéki líráját és a teve legtökéletesebb leírását.  

AMR IBN KULTHUM  

Az arab puszta mostohasága kemény vitézek szülője volt. Nem féltek a kérlelhetetlen haláltól, 

ha azzal becsületüket kellett megváltani. Semmire sem voltak oly féltékenyek, mint saját 

maguk és törzsük becsületére. Jaj volt annak, aki más törzs tevéjének tőgyét nyíllal átfúrta, 

mert legelőjére tévedt, jaj volt annak, aki szavát egy fogadásban be nem tartotta. Évtizedes 

háborúk ritkították meg a küzdő törzsek állományát. A halálra szánt vitézek lenyírták hajukat, 

hogy asszonyaik saját sebesültjeiket megismerjék, és vízzel enyhítsék szomjukat, míg a 

hosszúfürtű ellenség elesettjeit bunkóval agyonverték. Még a gyermekeket sem kímélték. Ily 

módon dühöngött a háború negyven évig a Bakr és Taghlib törzs között, míg a hírai fejedelem 

mindkét törzsből túszokat fogatott abból a célból, hogy a békebontó törzs túszait kivégezteti. 

Megbeszélésre egy forráshoz hívta őket, a forrás a Bakr törzs területére esett. Ezek távol 

tartották a Taghlib törzsbelieket a víztől, olyannyira, hogy a taghlibiak szomjan haltak. 

Halálukért vérdíj járt, és a taghlibiak új háborúval fenyegetőztek, ha vérdíjat meg nem kapják. 

Amr ibn Hind hírai fejedelem, apja példáját követve közvetített közöttük. A Taghlib törzs 

vezére, Amr ibn Kulthum, és a Bakr törzsé Hárith ibn Hilliza - mindkettő költő volt -, 

megjelentek a fejedelem előtt. Így e költői diplomata-tevékenység folytán ismét helyreállt a 

béke.  

HÁRITH IBN HILLIZA  

A "Felfüggesztettek" gyűjteményének e költőjét Hammád talán azért vette fel az "ékes 

láncba", hogy a maga Bakr törzsbeli dicsőségének a Taghlibi törzzsel szemben áldozzon. A 

két törzs háborús viaskodása és költői versengése visszatükrözi azt a feszültséget, ami akkor a 

bizánci és szaszánida birodalmak között fennállt.  



Az arab puszta életében nemcsak a politikai ellentétek súrlódtak, hanem az emberi előítéletek 

is megtették a maguk káros hatását. Némely törzs, az éhhaláltól, és leányainak törvénytelen 

elcsábításától félve, csecsemőkorban a homokba temette gyermekeit. A primitív törzsi 

öntudatot sértette, hogy rabszolgák, kiket vettek-adtak, beházasodjanak a nemes arab 

családokba. Hát még ha az a rabszolga nem is ellenséges, megvert törzsből hurcoltatott el, 

hanem afrikai néger volt, akinek anyját szép, arányos idomai miatt arab úr szerette meg, és ő 

fiat szült neki! Ilyen fekete rabszolganőtől született a "Felfüggesztettek" egy másik nagy 

képviselője: Antara ibn Saddád.  

ANTARA IBN SADDÁD  

Bőre fekete volt, mint az ébenfa, és gőgje éppen olyan kemény. A törzsben állandóan 

gúnyolták, de ő hatalmas termetére és izomerejére hivatkozva, bátran visszaverte a gúnyt. 

Régi arab szokás, hogy a serdülő férfi házasulási jogot tart unokahúgára. Arabul a 

menyasszonyjelöltet unokahúgnak (bintcammi-nak) nevezik, ha vérségi kapcsolat nem is áll 

fenn. A fekete óriás halálosan beleszeretett a fehér bőrű Ablába, de a család kinevette a kérőt, 

akit apja rabszolgaként a tevék legeltetésére használt.  

Egy alkalommal ellenséges törzs tört apja tevéire és elhajtotta azokat. A férfiak fegyvert 

ragadtak, és a tolvajok után iramodtak.  

- Ránts kardot, Antara - kiáltott apja -, és üsd-vágd a rablókat! 

- A rabszolga nem harcol, az csak a tevéket feji - válaszolta mérgesen a sértett fekete.  

- Támadj - szólt rá ismét az apa -, szabad vagy!  

Antara nekiiramodott, és levágta a tolvajokat. Büszkén kiáltott fel:  

"Bizony én az Absz törzs legjobb fia vagyok / Egyfelől, és másik felemet kiegészíti kardom! / 

Ha megtorpan a csapat és habozik / Találok egy nemeslelkű nagybácsit!" 

Mint szabad ember és mint Abla boldog férje, vitézül harcolt évekig. Vitézségét és bátorságát 

nem unta meg dicsekvéstől terhes kaszidákban megénekelni. Magas korban, ütközetben esett 

el, de alakja legendássá nőtt a késői századokban, és regősök száján regénnyé fejlődött, 

amelyet a középkorban estéli szórakozásként végtelen hosszúságban, az unalom határán túl 

meséltek és utána leírtak. Az úgynevezett Antar-regény a keresztes háborúk idején alakult ki, 

de a régi beduin életet szinte korszerű hűségben örökítette meg.  

ZUHAIR IBN ABI SZULMA  



a szemlélődő leírás költője. Kaszidáiban nem az öndicsekvés fellengzőssége nyilvánul meg, 

hanem a béke szelleme, amit talán keresztény társaitól örökölt. Míg a többi beduin költő 

rendesen rögtönözve verseit (irtidzsál), "lábra állva" szavalt, mintha a költőben lakozó sátán 

ingerelte volna lelkületét, addig Zuhair hónapokig csiszolgatta sorait, s csak aztán adta át 

szavalóinak, akik azt könyv nélkül megtanulták. Hosszúra nyúlt életében, állítólag, még 

felkereste Mohamedet, aki félt a költő tehetségétől. Zuhair fia, Kacb örökölte apja költői 

hajlamát, és gúnyverset írt a próféta ellen. De mikor meglátta, "annyira megragadta annak 

lenyűgöző arculata", hogy a gúnyversből dicsének fakadt, ami századokon át mintaképe 

maradt későbbi költőknek.  

LABID IBN KABICA  

a "Felfüggesztettek" legifjabb képviselője. Ha pusztai leírásában hű is maradt beduin 

jellegéhez, verseit áthatja a vallásos érzület. Sokan kereszténynek hitték.  

Bizonyos, hogy a VI. század vége felé a kereszténység maradandó nyomot hagyott számos 

beduin törzs lelkületén, s ha egyes törzsek keresztények is voltak, életmódjukban nem 

különböztek barbár pogány hitű társaiktól. A zsidó és keresztény hit szórványos elterjedése 

előkészítette az utat Mohamed tanához, amit ő izzó képzeletével arab nemzeti vallássá 

kovácsolt.  

A "Felfüggesztettek" gyűjteményében szereplő hét költőnél nem volt kevésbé tehetséges 

néhány más pogány kori bárd sem. Ezek is szabad szájú, harcos beduinok voltak. 

Képzeletüket a puszta szülte, és a forró homok égető szele ihlette. Regényes alakjukat számos 

legenda őrizte meg.  

TA'ABBATA SARRÁN  

Thábit ibn Dzsarir al-Fahmi marcona legény volt. Jegy alkalommal vadul körülnézve osont ki 

sátrából, hatalmas kést szorongatva hóna alatt, és nem lehetett tudni, gaztettre készül vagy 

vérbosszút akar végrehajtani. Anyja meglátta, és ijedten kiáltott fel: Ta'abbata Sarrán (A 

gonoszság rejtőzik hóna alatt) - mert félt, hogy ismét gyilkolni készül. Ettől fogva ez maradt 

költői neve. Híressé vált a vérbosszú szentségére alkotott kaszidájával, melynek hangja és 

tartalma teljesen pogány. Még Goethét is megragadta a költemény emelkedett irálya, és 

"West-Östlicher-Diwan"-jában latin fordítás alapján utánköltötte.  

A költőnek, mint minden törzséből kitagadott szabad legénynek, keserves élete volt. Bárki a 



vérbosszú jogán megölhette mindaddig, míg törzse a vérdíjat ki nem fizette. Ta'abbata Sarrán 

azonban kifogott üldözőin. - A strucc az arab puszta állata. Több neve van az arab 

költészetben, és mivel futtában tojik, szép, nagy tojását Teriké-nek (elhagyottnak) is hívják. A 

költő összegyűjtött számtalan strucctojást, ezeket kiürítette, majd vízzel töltötte meg, és a 

sivatag járhatatlan homokjába rejtette. Ott a nap sem érte, és a víz frissen maradt meg hosszú 

ideig. Amikor az üldözők már nyomára jöttek a bitang költőnek, ez a végeláthatatlan, víz 

nélküli homoktengerbe futott el, ahová senki sem merte követni. - Úgy is elpusztul szomjan - 

gondolták, és nyugodtan visszatértek. Ő azonban elrejtett strucctojásainak tárházából szomját, 

éhségét csillapítva, néhány nap múlva váratlanul ismét felbukkant. Csak évek múlva, törzsi 

harcokban lelte halálát.  

A puszta költői mellett a panegirizmus fejlettebb, állandóbb formájaként a letelepedett arabok 

fejedelmi udvarában is felhangzott a vers. Szíriában a ghaszani, Hírában a keresztény 

Mundhir fejedelmek ápolták a költészetet, és gazdagon megjutalmazták a hozzájuk bevetődő 

vándordalnokokat. Ez megfelelt a régi arab költészet formai szerkezetének, amely a 

dicsénekekben alkotott kiválót.  

NÁBIGHA AD-DHUBJÁNI  

néven szerepel az arab költészetben Zijád ibn Mucavija, mert nábighá-nak nevezik az arabok 

azt az alkotót, akit nem a múzsa csókja avat halhatatlanná, hanem szorgos munka árán jut a 

dicsőség magaslatára. Udvari költő lett, és Híra fejedelme, Nucmán Abu Káhusz, kegyeibe 

fogadta. Éveken át élvezte az udvari napsugár melegét. Az arab puszta fiát azonban elragadta 

a költő hév, amellyel a fejedelem Mutadzsarrida (Az elkülönített) nevű feleségének bájait 

festette oly érzéki színekkel, hogy felkeltette a féltékeny férj haragját. A fejedelem a költőt 

elkergette palotájából. A költő most a vetélytárshoz, a ghaszani Amr ibn Hárithhoz menekült, 

és verseiben azt dicsőítette. De szíve Hírába vonzotta vissza, és bocsánatkérő költeményeket 

menesztett volt védnökéhez. Ez nemsokára megenyhült iránta, és visszafogadta kegyeibe.  

Vallásos embernek hirdette magát, és költeményeiben valóban lépten-nyomon felbukkannak 

keresztény elemek.  

Hozzá hasonló vándordalnok volt Majmún ibn Kaisz akit rossz szeme miatt Acsa (a vaksi) 

melléknévvel illetnek,  

ACSA KAISZ  



keresztül-kasul járta Arábiát, lanttal kezében dicsérte azokat, akik adományokkal halmozták 

el. Gúnyos nyelvétől annyira féltek, hogy kevesen merték követeléseit megtagadni. Ő sem 

volt mentes keresztény hatástól, hiszen szoros barátságot tartott fenn a dél-arábiai Nadzsrán 

püspökével, és vígan szürcsölte a hírai keresztény ibádiak borát. Erkölcsisége azonban 

mindvégig pogány maradt.  

Arábia régi költészetében nagy szerepet játszottak a zsidó és keresztény költők. A zsidók 

közül a nemességéről és hűségéről híres Szamaual várúr-költő, a keresztények közül a hírai 

Ádi ibn Zaid emelkedik ki. A férfi költők mellett a pogány arab nők is kivették részüket az 

irodalmi alkotásból. Verseik tartalma nem a szerelem volt, hanem a halál feletti fájdalom 

hördül fel belőlük. Az elesett hősökről szívettépő elégiákat költöttek.  

Csak néhány szóval említhetjük Abd ibn al-Abrasz, Alkama ibn Abadat, Dhu'l-Iszba al-

Adváni és Al-Afváh al-Audi költőket, s mint a kialvó gyertya utolsó lángja, úgy lobban fel 

Sanfara megrázó kaszidája.  

SANFARA  

Mint szabad legény a pusztákon kóborolt, nem az udvarokat kereste fel. Gyerekkorában 

idegen törzs rabolta el, és mire felnőtt, és tudatára ébredt sorsának, bosszút forralt a tolvaj 

törzs ellen. Megesküdött, hogy száz embert vág le közülük. Vad viaskodásban - a hagyomány 

szerint - kilencvennyolcat a másvilágra küldött, amikor lesből rárohantak és foglyul ejtették. 

Jobb kezét a verekedésben lekaszabolták, ekkor baljába fogta, és mellbe szúrta ellenfelét. Így 

elérte a kilencvenkilencediket. De ekkor már őt is agyonverték. Ahogy koponyája fehér lett a 

tűző napon, egyik ellensége arra haladván, megrúgta lábával. A koponya kiálló csontszilánkja 

megsebezte lábát, ami gennyesedni kezdett, és megmérgezte vérét. Így telt be a száz!  

Irodalmi erénye az "l" rímbetűre végző kaszidája, mely hű képe a puszta pogány kori 

életének.  

 


