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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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