A KYROS-MONDA.
Érdekes egy-egy mondát legelső feltüntétől egész addig
követni, a mikor valamely költő rátette kezét és mintegy classicus
alakjában állandósította. Nehéz azonban e feladat, ha a monda
fejlődésének két egymástól oly távol eső pontját akarjuk össze
egyeztetni, a milyen a Kyros-mondában Hérodotos meg az utána
következő görög s latin történetírók elbeszélése, és az újabb perzsa
népmonda, melyet Firdűszi Sáhnámeh (királyok könyve) czimü
eposában felhasznált. A történelmi Kyrosról ugyanis már 500
évvel Kr. e. támadhattak mondák, melyek őt a Zoroaster vallásá
nak legendáiban előforduló hősök tulajdonságaival felruházták,
sőt talán születése, élete és működése több körülményét e hősök
némelyikének történetével azonosították. Az ilyen félig való, félig
költött elbeszélés szájról szájra járt, változott; egyik-másik szereplő
személye kivált és magában alkotta a monda középpontját, míg
végre Firdűszi sok ilyen apróbb mondát nagy eposába olvasztott
Ez Kr.u. 1000 esztendővel történt; 1500év pedig elég hosszú idő
arra, hogy monda oly nagy változáson átmenjen. Lássuk tehát a
monda régi és új alakját.
Hérodotos l) elbeszélése ismeretes. Szerinte Astyagés méd
király leánya, Mandané, perzsa emberhez, Kambyséshez ment nőül.
Ennek fiát, kit csak később hittak Kyrosnak, Astyagés, mert egykor
azt magyarázták ki valamely álmából, hogy unokája megfosztja a
tróntól, Harpagosnak adta át, hogy ez megölje. Harpagos ezt nem
meri tenni, hanem mégis átadja elveszítés végett egy Mitradatés
nevű pásztornak, kinek neje Spakó halva született fia helyett fel
neveli ; Kyros felnő, játék közben megveri Artembarés fiát, ennek
») Herod. 1, 107— 129, de kivált 110.
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panaszára a király elé idéztetik és ott nemes viseletével feltűnik ;
Astyagés kérdezősködik és megtudja a valót. Harpagost úgy bün
teti meg, hogy fiát megöleti és eléje tálaltatja. Kyros férfiúvá nővén
fel a boszút forraló Harpagos biztatására fellázad és öregatyját
csakugyan megfosztja a tróntól.
Ezt a mondát a Sáhnámeb-ban két részre szakítva találom.
Az elsőt, a mely Astyagésnek álmáról, Harpagoson elkövetett
kegyetlenségéről meg arról szól, hogy állat szoptatta Kyrost, a
Ferldün-mondában találhatni; a másodikat, a melyben Kyros
szüleiről, Astyagésszel való rokonságáról és pásztornál való nevel
kedéséről van szó, a Kei Choszru mondájában ismerhetni fel. Nézzük
e mondák rövid tartalmát, összehasonlítva a görög s latin íróknál
található megfelelő vonásokkal.
A Sáhnámeh -bán *) Zohhák a sivatagban élő lándsás lovasok,
azaz arabok nemzetéből való; pehlevi nyelven Bivereszp a mellék
neve mely annyi mint «a tízezer lovú». Ez a melléknév Vaniceka)
szerint a görögbe is átment, Baiópaarco; alakjában, a mely tisztán
mutatja az óbaktriai alakot: baévaraqpa, a tízezer lovú.8) Csak
az a baj, hogy Papé és Benseler szótárában sincs nyoma, hogy hol
fordul elő ez a görög alakú név. Örmény írónál van Biuraszp
Azdahag. Zohhák maga az egyetlen név ez egész mondában,
mely a classicus irók elbeszélésétől fogva egész a Sáhnámeh
mondájának megalakulásáig ugyanaz maradt. Dohhák vagy Zohhák
ugyanis az új perzsa dehák, ezsdehá arabos alakja, ez pedig az óbak
triai azsi daháka, azaz: a veszedelmes vagy harapós kigyó. 4) Ez
az óbaktriai szó pedig határozottan egy a görög 'Adoá-f/j; névvel.
A méd király nevét ugyanis ősrégi népetymologia azonosította
amaz óbaktriai szóval. A többi név a classicus írók és az újperzsa
monda elbeszélésében épen nem hasonló, azért nem is erőködöm
magyarázgatással valahogy összeegyeztetni. Ezt a Zohhákot az
ördög Irán trónjára segíti, jutalmul azt kérve, hogy vállán meg

x) Vullerp, Firdusii liber regum qui inscribitur Schaliname, I. köt.
27. 1. a 86. versétől a 62. 1. 542. verséig; Le livre des rois tradnit et comraenté pár J. Mohi, publié pár Mme Mohi, I. köt. 39—84. 1. Szász K. A vi
lágirodalom nagy eposzai I. köt. 258—9. 1.
2) Fremdwörter im Griechischen und Lateinisclien 6. 1.
n) Justi, Handbuch dér Zeudsprache 37. és 207. 1.
4) Justi id. m. 14. és 150. 1.
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csókolhassa; csókja helyén azonban Zohhák vállán egy-egy kígyó
támad, melyet megint az ördög tanácsára emberek agyvelejével
kell táplálni. így temérdek ember esik Zohhák kegyetlenségé
nek áldozatul. Egyszer aztán Zohhák azt álmodta, hogy a ki
rályok törzséből három dali i n ő tt; a középső Feridűn volt, a ki
őt bikafejti buzogányával fejbe ütötte, pányvájával megkötötte,
nyakára kalodát tett és Demávend hegyére hurczolta. A múbedek,
azaz mágusok, papok, egyike, Zirek, megfejti ezt az álmot, úgy
magyarázva, mint Hérodotosnál az álomfejtő Astyagés álmát.
Zohhák mindenfelé keresteti Feridűnt, de csak atyját, Abtint találja
meg, és ezt ki is végezteti; anyja, Finhiek, elmenekül és fiát egy
ember őrizetére bízza, kinek kertjében a Bermájeh nevű csudálatos
tehén van. Ennek tejével táplálkozik Feridűn három évig. Zohhák
kígyói miatt roppant sok embert öletett meg, a többi közt Káveh
nevű kovács tizenhét (vagy tizenhat) fiát. Mikor utolsó fiát is
elhurczolták, a kovács a király elé ront, fiát kiszabadítja és bőr
kötényét dárdára ttizvén e zászló alá, mely később a kávéján!
direfs (Káveh-i zászló) nevén történelmi nevezetességűvé lett, sok
embert gyűjtve felkeresi Feridűnt és azzal együtt a sereg élére
állva a fiatal hősnek alkalmat ad, hogy Zohhákot megbuktassa. E
kovács legifjabb fia, Kárén, később az irániak kiváló hőse lesz.1)
Tekintsük most, miben hasonló a classicus Kyros-monda
ehhez. Zohhák nem perzsa, Astyagés sem; a két név, mint már
említettem, tökéletesen ugyanaz. Zohhák kegyetlen, sok embert
áldoz fel a gonosz szellemnek, a ki őt a trónra ju ttatta; Astyagés is
kényúr2). Zohháknak is van ijesztő álma, Asfcyagésnek is ; csupán
az álom külseje különböző, iránya, hogy úgy mondjam, a monda
költői igazsága, ugyanaz, t. i. a kény úr bűnei tudatában megretten
álmán, hogy az ő hatalma is véges a végzet hatalmával szemben,
de mindamellett kísérletet tesz, hogy újabb bűn árán ellenségétől
megszabadúljon. Zohhák megtudván álma jelentését el akarja
veszteni Feridűnt, Astyagés pedig ugyanazon okból Kyrost.
Zohhák megöleti Feridűn atyját; Atradatés, a ki Nicolaus DamascenuB 8) szerint Kyros atyja, szintén Astyagés ellen harczolva hal
l) Vullers I, 96. 1. 638. v. és Mohi, I. 128. 1.
s) Duncker, Az ókor története, fordította Jónás J. IV. köt. 339. 1.
E mű 335—380. lapján van a Kyrosról szóló görög s latin irodalom ism er
tetve és kitünően bírálva.
3) Nicol. Damasc. fragm. 66.
25;
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meg ennek szeme láttára. Feridűnt idegen ember neveli fel tehén
tejével, Kyrost is az idegen pásztor és neje Spakó, kinek neve
annyi mint kutya.1) Trogus Pompeius meg épen azt írja, hogy a
pásztor, a kire bízták, hogy Kyrost megölje, és a ki csakugyan
kitette a hegyek közt, haza menvén elmondta a dolgot feleségének,
aztán annak biztatására visszament a gyermekért és akkor nőstény
kutyát talált mellette, mely szoptatta és a vadállatok ellen meg
védte2.) Zohhák ellen először Káveh üt pártot Feridűn mellett,
mivel a király fiait megölette; Astyagés ellen is azért lazítja Harpagos Kyrost, hogy fia halálát megboszúlja.
A monda második része feltalálható a Kei Choszrű mondá
jának egyes mozzanataiban. íme rövid tartalmok8.) Kei Káűsz
iráni király fia, Szíj árus vagy Szijávecha, Tűránba, tehát ellen
séges földre kénytelen menekülni és az oda való királynak,
Efrdszijüb-nak leányát, Ferengísz-t veszi nőül. Előbb azonban
már jóakarójának, a tűráni fővezérnek (szipehbud, szipehdár),
Pmm-nak Dserireh nevű leányával kelt egybe. A tűráni király egy
tartomány kormányzójává is teszi vejét. Azonban Gerszlvez meggytilölteti a királynál és annyira viszi a dolgot, hogy Efrászijáb
veje ellen hadat indít, annak ezer iráni harczosát levágja és Őt
magát sebesülten elfogja. Ferengisz hiába esd férje életeért, a
király ezt megöleti; Ferengiszt is csak Pirán bírja megmenteni.
Ez rövid idő múlva Pirán házában fiút szül, kinek neve Kei
Choszrű lett. Pirán ünnepélyes Ígéretet tesz, hogy e fiút nem engedi
bántatni; a király azonban megemlékezve arról, hogy a bölcsek
neki előre megmondták, kogy Irán és Túrán királyi házaiból oly
király fog származni, kinek kegyét majd az egész világ keresi és
kmek egész Irán és Túrán hódol, meghagyja, hogy a gyermeket
a hegyek közé vigyék pásztorokhoz, hogy semmit sem hallva atyja
haláláról és gyilkosairól általában teljes tudatlanságban nőjjönfel.
Pirán átadja a gyermeket Keli/-vagy Kelá-hegji pásztoroknak, kik
közt Kei Choszrű szép fiúvá fejlődik és már tíz éves korában vad*) Az óbaktriai *;pú kutya és l a képző, mely nyilván kicsinyítő képző
ír volt; az újperzsában szeg, az afghániban szjpai, szpii, a tálisi nyelv
járásban 82 Íp<i. Justi id. m. 303. és 375. 1. Curtius, Grundzüge <ler griecliischen Etymologie (4. kiad.) 158. 1.
2) Justin. 1, 4—7. V. ö. 44, 4.
3) Vullers II, 596. 1. 135*2. versétől a 678. 1. 2735. verséig; Mohi II,
247—3 12. 1. és Szász K. I, i>78—280.
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kanokat és farkasokat vadász. N evelőapa egyszer panaszkodik,
hogy már nem bír vele, mire Pirán felkeresi a hegyek közt. oMikor
Pirán meglátta azt a méltóságteljes voltát és szép arczát, orczája
megtelt Könynyel és szíve szeretettel*.1) Aztán beavatja a fiút
származása titkába és magánál tartja. Efrászijáb egyszer álmatlan
éjszakájában magához hivatja Piránt és a fiú felől kérdezősködik.
Pirán azt feleli, hogy a fiú él, de a király nem tarthat tőle, mert
tudatlan pásztorok nevelték és azon felül még olyan mint a hülye.
A király megesküszik, hogy nem bántja, és mikor eléje vezetik,
elámul «ama királyi fején és hatalmas kezén, ama járásán, méltó
ságán és értelmességén»a) ; aztán kérdezgeti, hogy próbára tegye,
vájjon csakugyan hülye-e. A fiú a király öt kérdésére látszólag
egészen visszás feleletet ad, melyet azonban nem lehetetlen, külö
nösen a keleten megszokott képies, mystikus módon, a helyzethez
találóan megfejteni. Kei Choszrút később Iránba viszik, a honnan
mint király Tűránba sereget indít, melyet a turániak először
visszavernek; utóbb azonban az irániak győznek és Kei Choszrú
saját kezével üti le Efrászijáb fejét.8)
Most e részeket a classicus Kyros-monda hasonló vonásaival
összeállítom. Szijávus perzsa ember létére a tűráni király, tehát
az ellenség leányát veszi el; Kambysés is perzsa és az idegen
elnyomó, a méd Astyagés leányát veszi nőül. Efrászijáb legyőzi és
megöleti Szijávust; Astyagés is legyőzi Atradatést, a ki a monda
egy változata szerint Kyros atyja és Perzsia kormányzója volt, és
az meghal sebeiben. Itt a részek eltérnek egymástól: Atradatés fia
érdekében küzd, Szijávus pedig megesküszik, hogy nem védi magát,
és akkor hal meg, mikor fia még meg sem született. Firdűszi mon
dájának e vonásában a m uszlim vallási meggyőződés hatását, a fa ta lismust látom. Szijávus ugyanis azt mondja híveinek, hogy azért
nem védi magát Efrászijáb ellen, mert «Ha engem a forgandó ég
(szerencse) ártatlan létemre a gonoszok keze által akar elveszteni,
vitézségemnek semmi haszna sincs, mert a világ teremtője ellen
nem lehet hadakozni. Mit is mondott az az értelmes és lelkes
bölcs ? Azt, hogy rossz csillagod ellen vitézséggel se küzdj. »4) A
l)
*)
3)
*)

Vullers II, 674. 1. 26S5. v. Mohi II, 338. 1.
Vullers II, 677. 1. i'716. v. Mohi II, 341. 1.
Mohi IV, 16r>. 1.
Vullers II, 65c. 1. 2357—S. v. Mohi II, 316—7. 1.
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fatalismus második nyilvánulását abban látom, hogy Efrászijáb
Kei Choszrűt nem akarja megöletni, jóllehet hallotta, hogy ez lesz
veszedelme. így szól: «Most bekövetkezik, a minek be kellett
következnie; a búnak, fájdalomnak és gondnak nincs haszna#, és
• Ha meg van írva, hogy tőle rám baj háramlik, el nem hárul óva
tosságom miatt, mert istentől van#1). Az ember Priamosnak Helenéhez intézett szavára gondol ; o?> x í jjloi o líx ít ] sa si* O so í vó {jloi a t r t o í
s ia tv .2) Pirán, a tűráni fővezér, megszánja a kis Kei Choszrűt;
Harpagos, a mód király rokona, a csecsemő Kyros életét megmenti.
Efrászijábnak megjósolták, hogy unokája tönkre fogja tenni; hogy
meg nem öleti, azt, mint már említettem, annak tulajdonítom,
hogy az újperzsa mondán a muszlim fatalismus módosított; Astya
gés megálmodja, hogy milyen veszedelmet hoz rá unokája. Kei
Choszrűt pásztor neveli fel, Kyrost is ; az előbbinek méltósággal
teljes viseletét Pirán és Efrászijáb bámúlja, az utóbbira Astyagés
merész és nemes megjelenéséről ismer. Kei Choszrű Irán királya
lesz és megfosztja öregatyját a tróntól, életétől; Kyrost a perzsák
elismerik vezéröknek és aztán megbuktatják Astyagést.
íme itt vannak a monda főbb megegyező pontjai. Azt számba
sem akarom venni, hogy Kei Choszrű visszás feleleteit, melyeket
őt próbára tevő öregatyjának ad, ép úgy lehet magyarázni, mint
Nicolaus Damascenusnál a nők dalát vagy Ddinónnál Angarését a
vadkanról és oroszlánról.s) Tehát Szász Károlynak 4) nincs igaza,
mikor azt mondja, hogy Kyros a Sáhnámeh-ban nem szerepel, és
mikor Görres eljárását hibáztatja, a ki a classicus Kyros-mondát
Kei Choszrű történetével összeegyeztette. Görres müvét nem olvas
tam, de azt hiszem, magamnak is sikerült bebizonyítania, hogy a
két monda közt vagy inkább az egy monda régibb és újabb alakja
közt az indító okokban csak ott van eltérés, a hol valami külső ok
hatott a mondára, és hogy a legtöbb rész egészen megegyezik. Ez
a Kyros-monda, a hogy a classicusoknál még egy darabban, ile
már több változatban van, és a hogy Firdűszinál ketté szakadva és
módosulva két különböző hősről szól.
D r . P o z d e r K ároly.

')
3)
3)
*)

Vullers II, 6v2.1. 2632. v. és 675. 1. 2683. v . ; Mohi II. 335. és 339.1.
II. 3, 164.
Duncker IV, 349. és 354. 1.
Id. m. I, 245. és 247. 1.
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