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A MADÁR ÁRJA MONDÁÉBAN.

% Claudius Aelianus Ilepl Cctcwv töiónjtos czímü müvében el
mondja, hogy egy sas hogyan mentett meg egy csecsemőt. A cse
csemő története nagyon hasonló Astyagés, Mandané és Kyros 
történetéhez, de még inkább Akrisios, Danaó és Perseus mondájá
hoz* E történet végén így folytatja: áXX’ ’A^aitiévTj |iiv tóv IlépsYjv, 
óíp’ oo xátsiaiv Tjtröv Ilsparöv s^éveia, ástoö tpó«i{iov áxoów Ytvéad-au1) 
E kis monda-töredék mellé állíthatni azt a mondát, mely Firdűszí 
Sáhnámeh-jában egy kiváló hős, Zál, hasonló nevelkedéséről szól.

Szám, Nerimán fia, sokáig volt gyermektelen; végre szül 
neje egy fiút, a ki igen szép, csak egy a hibája: haja teljesen ősz. 
Hét napig nem merik ezért a nők Számnak megmondani, hogy 
fia van ; végre egy bátor dajka tudtára adja. Szám megnézi a cse
csemőt, fél, hogy kigúnyolják, hogy a gonosz fajzatja került a 
fehérhajú gyermekkel családjába, majd haragra lobbanva káro
molja az istent, és a csecsemőt messze, Elburz hegyéig, közel a 
naphoz, viteti és ott hagyatja. Ott van a Szimurgh madár fészke. 
A csecsemő egy nap egy éjjel ott fekszik, néha ujját szopogatja, 
majd meg kiabál; végre észre veszi a madár, megszánja, elviszi 
fiaihoz fészkébe, és mivel teje nincs, friss zsákmány vérével szop
tatja. A  fiú a Szimurgh kicsinyeivel együtt nő fel és legénykorában 
is a madár fészkében marad. A  Szimurgh megtanítja beszélni és 
Desztán-i zend-nek nevezi el, Firdűszí magyarázata szerint: «kih 
bá tű peder kérd desztán u bend*, mert atyád rajtad gonoszságot 
és ravaszságot követett el. Szám azonban álmában Hindűsztánból 
jövő lovagot lát, a ki hírül adja neki, hogy fia é l ; karavánoktól is 
hall olyasfélét, és a papok is, kikkel álmát mégfejteti, korholják 
tetteért és biztatják, hogy keresse fel fiát. Elindul tehát és útköz
ben éjjel ismét álmot lát: Hindűsztánból nagy sereg élén egy ifjú 
lovag jön, jobb felől mellette egy bölcs, bal oldalt egy múbed 
(pap, tudós); az egyik lesújtó szavakkal tárja eléje gonosz tettét 
és azt mondja, hogy ha bűn a fehér haj, tekintse Szám saját haját 
és szakái lát, mely olyan mint a fűzfa levele. Végre meglátja az

v) 12, 21. E kiadást használtam: Clavdii Aeliani, de animaliom na- 
tnra libri XVII. Petro Gillio Gallo et Conrado Gesnero Heluetio interpre- 
tibus. Coloniae Allobrogmn. Apud Philippum Albertam. MDCXVI.
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apa fiát, a mint a fellegekig érő fészek körül járkál. A Szimurgh 
tudva, hogy mit akar az a sok ember a hegy alján, egy tollát adja 
a fiúnak, hogy ha nagy veszélyben lesz, tegye tűzre, és arra a 
Szimurgh rögtön ott terem segítségére; aztán leviszi atyjához, a 
ki örömmel fogadja és Zál zer-nek, aranyos Zálnak nevezi.1)

Azt tartom nem kellett sok ahhoz, hogy ugyanaz a monda 
Akhaimenésről is meg Szám fiáról is szóljon. Az újperzsa monda 
alakjai nagyon elmosódnak, ha az Avesztáig követjük nyomukat. 
Nerítnán az óbaktriai naremanauh, a férfiindulatú, és eredetileg csak 
Kere<?a<?pa mellékneve, később fia neve le t t ; ’A^atiiévtj; az óperzsa 
hakhámanis, a társasindulatú, tehát még a két névben is ugyanaz 
a szó van m eg! Szám az óbaktriaiqáma, a megnyugtató, gyógyító; 
eredetileg az egész nemzetség neve volt, később Nerimán fiáé lett, 
kire a monda Keresá^pa hőstetteinek egy részét ruházta.3) Z á l, 
mint a szó alakja is mutatja, elő sem fordúl a régi perzsában. 
Látjuk tehát, hogy az Akhaimenés neveltetéséről szóló monda egy 
töredéke a II. században Kr. u. görög írónál található és hogy 
egész terjedelmében más perzsa fejedelmi sarjadékról van feldol
gozva a XI. században Kr. u.

Helyesen jegyzi meg Duncker,8) hogy a perzsák e hagyo
mánya szerint királyaik őse az ég különös kegyében részesült. 
A  madár ugyanis az Avesztában a jó  szellemek közé tartozik, 
mert a magasban, a tiszta levegőben lakik. A  közönséges kakas, 
az óbaktriai parődarsh, azaz a szárnyát előbb felfelé tartó (és úgy 
kiáltó), szavára elfutnak a gonosz szellemek; az ashőzusta, azaz a 
tisztától kedvelt, megeszi a levágott körmöt és a szent könyv sza
vait mondogatva elűzi a gonosz szellemeket.4) Két más madár, 
Amru és Csaviru, az összes magvakat termő csudálatos fáról el
terjeszti a magot mindenütt. Végre az újperzsa szimurgh az óbak
triai $aena meregha, azaz sasmadár, griff madár; tehát még a madár 
is ugyanaz a monda görög és perzsa alakjában. Az óbaktriaiból

*) Vullers, Firdusii liber regum I. köt. 131. 1. 46. versétől a 140. 1. 
211. verséig; Mohi, Le livre des rois, publié pár Mme Mohi, I. köt. 167 
— 178. 1.; Szász K. A világirodalom nagy époszai, I. köt. 271. 1.

a) Justi, Handbuch dér Zendsprache 168—294. 1.
8) Az ókor története, ford. Jónás J. IV. köt. 329. 1. V. ö. a 160., 161, 

és 263. 1.
4) Justi id. m. 43. * 87. 1.
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lett a középperzsa (pehlevi) c/m, gin mru és (párszi) cf ina mruh, sőt 
az ujgur, tehát török-tatár szimrukha, és az új perzsa alak.1) 
A Szimurgh a perzsa vallási életben legrégibb korától egész a X IY . 
századig Kr. u., a Ferid eddin Attár költő Mantik uttair (a mada
rak beszélgetése) czímü mystikus költeményéig vallásban, mon
dában és bölcseletben egyaránt fontos szerepet játszott.2)

Hogy a tűz mily nagy jelentőségű volt az ősi ember életében, 
hitében; hogy e tűz az égből szállt le fába és mint lélek emberbe; 
hogy a madárban is él, mert a villám isteni sas, ölyv vagy har
kály : azt a legrégibb mozzanatoktól egész addig az árja mondáig, 
h jgy  gólya hozza az újszülött gyermekeket, gyönyörűen állította 
össze Steinthal.8) E régi hitre kell vissza \ inni a görög-latin és 
perzsa 4) néphit ama sajátságát, hogy madarak röptének rendkívüli 
fontos jövendölő erőt tulajdonított. E hit eredete valószínűleg az 
indiai s perzsa árják és a görög-latin néptörzs együttélésnek ko
rába esik.6)

Sőt a görög mythos nemcsak nagy jelentőségűnek tartotta a 
madarak repülését, hanem mint a perzsa monda, arról is regélt, 
hogy a madarak csecsemőt is tápláltak. Magát Zeust táplálták 
csecsemő korában szent galambok az Ókeanos hullámai felől 
hozva ambro8iá t; más monda szerint egy nagy sas szítt nektárt a 
szírt bői és azzal itatta Zeust.6)

Dr. P ozdeb K áro ly .

Auson. epigr. 23.
Kincset lel, ki magát felakasztani készül. A kincset 

Fölveszi s a kötelet teszi helyébe oda :
A ki a kincset elásta, reá nem akadva a kincsre 

Megleli a kötelet és fölakasztja magát.
Ford. P. T. E.

*) Justi id. m. 289. 1.
*) L. e költemény Garcin de Tassy adta kiadásában a 328., 689.,

742., 784. stb verset, de különösen az 1097-diket.
s) The original forrn of the legend of Prometheus, a Goldziher Mytlio- 

logy among the Hebrews czímű műve függelékében, a 366. s köv. 1.
*) Herod. 3, 76.
6) Keiper, Die Perser des Aeschylos als Quelle für altpersische Altér-

thumskunde 13—14. 1.
6> Preller, Griechische Mythologie, 3. Aufl. I. köt. 105. 1.
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