
FonteS Mutantur et noS MutaMur in illiS? –
a történeti eMlékezet alternatívái a SāSānida kori iránban

In memoriam Vargyas Péter

A Kr. u. 224 és 651 közötti sāsānida vagy középperzsa kor a preiszlám iráni történelem utolsó nagy kor-
szaka volt. A sāsānida dinasztia sok tekintetben az iszlám előtti irán kultúrájának beteljesítője volt, meg-
örökölte a korábbi achaimenida és párthus hagyományokat és azokat saját udvari hagyományaival elegyítve
hagyta örökségül az iszlám kori Perzsia dinasztiáinak.

Dolgozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a sāsānidák mennyire rendelkeztek konkrét
és adekvát ismeretekkel az őket közel fél évezreddel megelőző nagy iráni dinasztiákról, elsősorban az Acha-
imenidákról és az iráni történeti emlékezetnek milyen egyéb, egymásra is ható forrásai léteztek az iráni ha-
gyomány formálódása szempontjából meghatározó sāsānida korban.

i.

A sāsānida dinasztia eredethagyománya

A sāsānidák trónra kerüléséről szóló különböző források szinte egyöntetűen a dinasztia saját legiti-
mációs nézeteit tükrözik vissza. Az idekapcsolódó klasszikus és korabizánci források (Dio Cassius, Agat-
hias, Synkellos)1, örmény források (Agathangelos, Khorénéi Mózes), mind pedig a pehlevi (középperzsa)
hagyomány a sāsānidákat pozitív színben és az őket megelőző párthusokat negatívan ábrázolja. e szöve-
gekből világos, hogy a sāsānidák saját hagyományai szerint igazi őseik egy a párthusokat megelőző nagy
dinasztia volt, és ők ennek a párthusok előtti örökségnek helyreállítóiként lépnek fel. e téren különösen
a késősāsānida korban és az iszlám első századaiban lejegyzésre került középperzsa szövegek fogalmaznak
a legvilágosabban. Mind a három forráscsoportra egyöntetűen jellemző, hogy vagy a sāsānida korból szár-
maznak, az alatt íródnak, vagy közvetlen sāsānida kori előzményekre mennek vissza.

A sāsānida eredetmítosz legvilágosabban az Ardaxšīr-eposzban (Kārnāmag) fogalmazódik meg,2 mely
a késősāsānida periódusban nyerhette el végső formáját. A középperzsa szöveg hatása érezhetően fellelhető
egyes kései antik szerzőknél is, akik kisebb eltérésekkel, de lényegében ugyanazt a történetet fogalmazzák
meg a sāsānidákról. e szerint a sāsānidák az egykori achaimenidák leszármazottai, akik nagy Sándor, a
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1 DoDgeon, H. M. – Lieu S. n. C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (AD 226-363), a Documentary
History, London 1991. 8-9.

2 A dolgozatban a középiráni (párthus és középperzsa) nevek átírásánál, ott, ahol ismert a klasszikus görög-latin hagyo-
mányból is e név, az eredeti középiráni alakokat, és nem azok klasszikus és bizánci auctoroknál fellelhető változatait része-
sítjük előnyben, ezért szerepel például aršakida és nem arsacida, Ardawān és nem Artabanos. Bizonyos nevek esetében
feltétlenül szerencsésebb így tenni (l. i. Ardaxšīr sāsānida uralkodó Artaxarés vagy Artaxerxés formáit, melyek egyértelműen
archaizáló szándékot tükröznek egyes görög szerzőknél és így félrevezetőek), máshol pedig az iráni alak ismertebb, így talán
zavaró lenne a görög-latin formák „ráerőszakolása” egy-egy locusra. néhány helyen azonban zárójelben utaltunk a középi-
ráni név klasszikus változatára is.
ezzel szemben az óperzsa nevek esetében a klasszikus auctoroknál ismert alakokat választjuk azok elterjedtsége miatt (Kyros,
Xerxés stb.).



seleukidák és a párthusok alatt rejtőzködve élnek, pásztorok között bujdosnak, míg végül a Kr.u. �. szá-
zad során felfedik kilétüket, és visszaveszik jogos örökségüket, az egykori achaimenida birodalmat.

Dio Cassius is megjegyzi egy helyen, hogy Ardaxšīr azzal kérkedett, hogy mindent visszahódít, ami a
régi perzsáké volt egykor, és ezzel a későantik szerző világosan az Achaimenidákra utal.�

Kételyek és kérdések

Mindezzel azonban ki is merült az az adekvát ismeret, amellyel a sāsānida dinasztia belső forrásaként
érdemben rendelkezett az Achaimenida-korról. Szűkebben nézve, a sāsānidák a tudaton túl, hogy ők egy
korábbi nagy dinasztia örökösei és vér szerinti leszármazottai, első látásra az Achaimenidákról csekély is-
meretekkel rendelkeztek. A tulajdonképpeni Achaimenida-dinasztia tagjai közül két személy alakja ma-
radt meg legendáikban, i. Dareiosé és iii. Dareiosé. Ahogy Theodor nöldeke megjegyzi: „Von den
Achämeniden kennt die gewöhnliche persische Tradition bekanntlich nichts als die Namen zweier Dârâ.”4

i. Dareios is csupán olyan formában ismert a későbbi sāsānida hagyományban mint a iii. Dareios
egyik őse. Dārā ī Dārāyān vagyis a Dareios házából eredő iii. Dareios, a nagy Sándorral háborúzó utolsó
achaimenida mitikus őse, akiről nevén túl nem tud semmit a sāsānida kori emlékezet.

iii. Dareios alakja is jóformán csak a nagy Sándor-i háborúk, és az Achaimenida-dinasztia bukása miatt
maradt fent mint egy jelentős történeti korszak utolsó uralkodója. De ugyanez a középperzsa dinasztikus ha-
gyomány a két Dareios korlátozott ismeretén túl sok mindent nem tartott fent. nem lehetséges összevetni
a jól ismert és elég bőséges antik forrásokat az Achaimenida Birodalom bukásáról a középperzsa hagyomány
idevonatkozó részével, mert a fentebb ismertetett legendákon túl nincs is mivel összevetni!

A legendák mellett a legismertebb achaimenida kori uralkodónevek többsége sem él tovább, úgy
tűnik, hogy a fényes achaimenida korszakról alig valamit ismertek, tudtak a sāsānida uralkodók közel fél
évezred múltán. Sem konkrét események, sem óperzsa uralkodókhoz kötődő legendák, de még csak is-
mert személynevek, mint nagy Kyrosé vagy Kambysésé, sem maradtak fent! igaz, az Artaxerxés (óperzsa
Artaxsaca) név ismert a középperzsa Ardaxšīr uralkodónévben, de anélkül, hogy valamelyik korábbi Ar-
taxerxés életére utalást látnánk a középperzsa uralkodói legendákban. Ha összegezni akarjuk, hogy kö-
zépperzsa forrásaink, főleg a korábban idézett Ardaxšīr-eposz mit ismertek az óperzsa korról, akkor a
jóformán a nagy Sándor-i hódítás okozta bukást említhetjük, valamint a Dareios és Artaxerxés nevek to-
vábbélését hozhatjuk fel. igaz, ezek esetében meg kell jegyeznünk, hogy nem valamilyen sāsānida rene-
szánsz jegyében használták újra e neveket, mivel az óperzsa kor bukásától kezdve a helyi lokális un.
fratadāra fejedelmek nevei közt is előfordultak.

Mindent egybevéve, meglepően kevés tehát az óperzsa korból a sāsānidák által egzakt módon ismert
tény. Sem események, sem nevek nem maradtak ránk a sāsānida periódusból az óperzsa dinasztiára nézve
– csak homályos utalások maradtak fent – főleg az Achaimenidák bukásáról.5

Mindezzel együtt azért mégis láthatóak kapcsolatok a két periódus, az óperzsa és a sāsānida között,
de ezek többségében nem egzakt, tényszerű ismeretek, nem valamiféle krónikahagyomány áthagyomá-
nyozásának tekinthetőek, sokkal inkább a preiszlám iránban mindig is az írásbeliségnél fontosabb orális
tradíció, a legendák, mítoszok továbbélésének hatásai. nézzük meg ennek legfontosabb jegyeit!
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� Dio CASSiuS LXXX 4, 1–2.
4 TABArī, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit derr Sasaniden, aus der arabischen Chronik des Tabari, übersetzt und mit

ausführlichen erläuterungen und ergänzungen versehn von Th. nöLDeKe, Leyden 197�. �. n. 1.
5 SHAHBAzi, Sh. A. Historiography ii. Pre iSLAMiC PerioD, Encyclopaedia Iranica Online, 2004. www.iranica.com



A múlt iránti egyértelmű sāsānida érdeklődés látható naqš-e rostamban, ahol sāsānida szikladom-
borművek sora készült óperzsa királysírok árnyékában.

Persepolisban sāsānida feliratot találunk Šāhpuhr Sakānšāhtól, ii. Šāhpuhr egy idősebb fivérétől Kr.u.
�11-ből i. Dareios palotájának, a tāčārā-nak bejárati részén, aki felirata szerint ősei emlékére áldozatot mu-
tatott be “Satistūnban” (a „százoszloposban”, Persepolis középperzsa neve) Dareios palotájában.6 ugyan-
csak Persepolisból, az 19�0-as években újjáépült hárem falain sāsānida hercegek miniatűr, de alaposan
kidolgozott „graffitijeit” láthatjuk a korai sāsānida korból.7

Az i. Ardaxšīr és i. Šāhpuhr korában épült sāsānida palotákon, szentélyeken Firuzābādban és Bišā-
purban Persepolis egyértelmű építészeti hatását tapasztalhatjuk a Kr. u. �. századból. Mindezen nincs is
mit csodálkozni, hiszen a sāsānidák fővárosai, istakhr, Firuzābād, Bišāpur, az egykori óperzsa centrumok,
Persepolis, naqs-i rostam közelében emelkedtek.

Mindemellett újabban kísérleteket láthatunk achaimenida és sāsānida feliratok strukturális hasonló-
ságainak összevetésére, melyek a két korszakot megpróbálják közel ötszáz év görög-párthus diszkontinu-
itása után kapcsolatba hozni. A bisotuni felirat és narsē sāsānida király (29�–�02) paikuli feliratának
strukturális hasonlítása Skjaervø révén véleményünk szerint inkább egy epikus, irodalmi forma továbbé-
lésének tartható, mely a helyi orális epika elemeire támaszkodik, de egzakt kapcsolatra nincsen bizonyí-
ték a közel nyolcszáz év különbséggel megszületett két felirat között.8

összességében az óperzsa emlékezet sāsānida kori továbbélését kutató számára ellentmondásos kép raj-
zolódik ki a meglevő adatok alapján. A meglehetősen kevés tényszerű adat mellett inkább legendákat
talál, melyek azonban nem tűnnek elégségesnek, hogy egzakt ismeretek továbbélését feltételezze a két pe-
riódus között.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a számos nagyszabású achaimenida emlék látványa kétségtelenül fon-
tos ideológiai alapot szolgáltatott a dinasztia számára mindenkori hódító törekvéseikhez és a sāsānida kor-
ban minden bizonnyal erős volt a múlt iránti érdeklődés.

Most már csak azt kellene tudnunk, hogy ez a fajta sāsānida múlt nekik mit és kit, kiket is jelentett?
A fentiekben láthattuk, hogy az óperzsa hagyományok valamelyest továbbéltek és hatottak. Ám más for-
rásaink arról tanúskodnak, hogy nem kizárólag ez a hagyomány létezett e korban.
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6 AKBArzāDe, D. Katībehā-i pahlavī, sang-i nigāra, sikka, muhr, āsār-i muhr, zarf-i nibišta [Pehlevi feliratok, sziklafeliratok,
érmék, pecsétek, pecsétlenyomatok, feliratos tálak], Tehrān 1�81. (2001/2002), �8-4�. coriān S. Rāhnamā-i katībehā-i īrānī-i
mīāna, pahlavī-pārtī [Középiráni feliratok, pehlevi-párthus, kézikönyve], Tehrān 1�82 (2002/200�), 149-160. Megjegyzendő,
hogy a középperzsa sat „száz” használata inkább a számos oszlop és oszloptöredék népies elnevezése lehetett, ami azok so-
kaságára és nem a pontos számukra vagy egy palota oszlopainak számára utal. Hasonló jelenséggel találkozunk Persepolis
középkori és újkori muszlim nevénél, az óperzsa romterületet a környékbeli népnyelv čehel manār-nak, „negyven minaret-
nek” hívta. itt a ‘negyven’ a máshonnan is ismert „sok, hetedhét, kismillió” jelentést vette fel, vagyis a „sok minaret” fordí-
tás szerencsésebb, gondoljunk itt csak az iszfaháni és qazvini čehel sotun „negyvenoszlopos” palotákra, ahol a ‘čehel’ (negyven)
a persepolisihoz hasonlóan a sokaság szinonímája. Persepolis mai iráni (perzsa eredetű) elnevezése Takht-i Jamšīd, vagyis
„Jamšīd trónja”, mely az iráni mitológia első királyára, Jamšidra utal.
A középperzsa felirathoz ld. még Frye, r. n. The Persepolis Middle Persian inscriptions from the time of Shapur ii. Acta
Orientalia Scientiarium Hungariacae �0 (1966) 8�-9�.

7 Persepolishoz, az ottani palotákhoz ld. MATHeSon, S. A. Persien, Ein archäologischer Führer, Tehran 200�. 299-�14.
8 SKJAervø, o.P. Thematic and Linguistic Parallels in the Achaemenian and Sassanian inscriptions, Papers in Honor of Prof.

Mary Boyce, Acta Iranica 25, Leiden 1985. 59�-60�.



ii.

Egyéb hagyományok, újabb adatok

1. A sāsānida kori zsidóság

Mindamellett, hogy az óperzsa korra vonatkozó genuin sāsānida forrásaink szegényesek és nem nyúj-
tanak elégséges bizonyítékot a sāsānidáknak az achaimenidákról vallott ismereteire, érdemes megvizs-
gálni, vajon léteztek-e olyan csoportok és olyan hagyományok melyek a Sāsānida Birodalom területén
rendelkezhettek az achaimenidákról információval a sāsānida dinasztikus hagyománytól függetlenül? Ér-
demes feltenni a kérdést, hogy létezhettek-e olyan csoportok, melyek esetleg továbbíthatták-e az achai-
menidák tradícióit és így hatást gyakorolhattak a sāsānida dinasztikus hagyományra?

itt két csoportot érdemes megvizsgálni: a sāsānida kori zsidóságot és keresztényeket. ezek a közössé-
gek, akármelyik keresztény (nesztoriánus, örmény) csoportról és a zsidóság bármely iráni és közép-ázsiai
diaszpórájáról beszélünk is, közvetíthették az ószövetségi hagyományt a sāsānida dinasztiának. Azt az
ószövetségi hagyományt, melynek szerves részét alkotta az Óperzsa Birodalom története és az ehhez kap-
csolódó ószövetségi könyvek (főleg eszter, nehémiás, ezra, Dániel, Judit könyveinek részletei)9 számos
óperzsa uralkodó emlékezetét, neveit őrizték meg. Felvetődik a kérdés, gyakorolhatott-e valamilyen ha-
tást ez a zsidó-keresztény hagyomány a sāsānidákra?

A rendelkezésünkre álló források alapján úgy tűnik, ez a fajta hagyomány főleg a zsidóság révén, ha
periférikusan is, de megjelenhetett a sāsānida korban egyes sāsānida királyok környezetében.

egységes képünk nincs zsidóság és egyes sāsānida uralkodók kapcsolatáról, de úgy tűnik, hogy ez a
kontaktus a 4–5. század fordulójától válik szorosabbá. Mind talmudi, mind középperzsa források tanú-
sága szerint is bizonyos, hogy i. yazdgird (�99–421) a mezopotámiai zsidóság fejének lányát, Sūsandux-
tot (Šīšīnduxt)10 vette el feleségül, és későbbi örököse, v. Bahrām (421–4�8) is e frigyből született.11

i. yazdgird és a zsidóság emlékéhez köthető még talán a leghíresebb iráni zsidó zarándokhely, a máig
fennmaradt hamadáni (ekbatanai) eszter és Mordechái-sír és zsinagóga. ez az ősi zarándokhely máig az iráni
zsidóság leghíresebb zarándokhelye, és a helyi zsidó hagyomány szerint a bibliai eszter királyné, Ahasvéros
király (talán az achaimenida Xerxés-Xšayaršā12) feleségének és nagybátyjának, Mordecháinak a végső nyug-
helye. Kevésbé legendákhoz köthető nézetek szerint azonban a hamadáni eszter-sír alapítása kapcsolatba
hozható a sāsānida Sūsanduxttal és valójában az ő sírja körül alakult ki az eszter-kultusz a későókorban és
a koraközépkorban, Hamadánban. e szerint tehát egy sāsānida és nem egy achaimenida zsidó királyné
sírja körül alakult ki a bibliai eszter máig élő kultusza iránban. Akárhogy is történt, ha elfogadjuk a sāsā-
nida kori eszter-sír-alapítást, az is a sāsānida korban továbbélő achaimenida hagyományok érdekes adalé-
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9 Az Ószövetség legfontosabb helyei, melyek az óperzsa uralomra vagy óperzsa uralkodókra vonatkoznak: nagy Kyros: 2Kró-
nikák �5, ezra 1:4-5. i. Dareios: ezra 4:24, 5, 6-8. Dániel 5:24-29, 6. Xerxés: eszter könyve, i. Artaxerxés: ezra 4:7, 7:1,
7:7, 7:11, 7:21 nehémiás 2:1-4, 5:5-14.

10 A pehlevi (középperzsa) földrajzi irodalom ismert alkotása, a Szászánida Birodalom tartományait bemutató Šahrestānīhā ī
Ērānšahr több helyen közvetlenül utal i. yazdgird és a mezopotámiai zsidó diaszpóra fejének, a reš galut lányának, Súsán-
dukhtnak házasságára és gyermekükre, v. Bahrām gūrra: ‘Šūš és Šūštar városait Sūsanduxtot, (III.) Šāhpūhr fiának, (I.) Yazd-
girdnak a felesége alapította, ugyanaz, aki a zsidók királyának, a Rēš Galūtnak a lánya és Bahrām Gūr anyja is volt.’ Šahrestānīhā
ī Ērānšahr 47. vö. DAryAee, T. Šahrestānīhā ī Ērānšahr, http://www.humanities.uci.edu/sasanika/pdf/Shahrestan.pdf

11 neuSner, J. Jews in iran, Cambridge History of Iran iii.2, Cambridge 198�. 915. J. Duchesne- guillemin, J. zoroastrian
religion Cambridge History of Iran iii.2, Cambridge 198�. 889.

12 MCCuLLougH, W. S. Ahasuerus, Encylopaedia Iranica Online, vol. 1. āB – AnāHiD, 1985, www.iranica.com



kának tekinthető az iráni zsidók között.1� ezzel együtt az eszter-kultusznak a kialakuló sāsānida kori tisz-
telete, az iráni zsidóság identitásában eszternek mint ősanyának a kultusza Hamadánon kívül is adatolható.
ilyen például az iszfahán melletti Pīr-i Bakrān régi zsidó temetője és az ott álló ester (istar)-khātūn, esz-
ter úrnő’-sír, mely a helyi iráni zsidók körében hasonló tiszteletnek örvend, mint a hamadáni eszter-sír14.
Jó okkal feltételezhetjük, hogy az iszfaháni eszter-sír is preiszlám gyökerű, miként a zsidóságnak iszfahán
alapításában is fontos szerep jutott a sāsānida korban. Mindez a tény, a helyi eszter-kultusz, eszter törté-
netének közvetítése iráni zsidók révén a nem zsidó többségnek, annak minden ahistorikus karaktere elle-
nére ismét az achaimenida kori hagyományok továbbélésének bizonyítéka iszfahánban is.15

Közelebbről nem ismert i. yazdgird a zsidók és keresztények iránti érdeklődésének oka, de egyes tal-
mudi források szerint i. yazdgird igen barátságos kapcsolatban állt mezopotámiai rabbikkal, és maga is
rendelkezhetett valamilyen homályos ismerettel bizonyos ószövetségi könyvekről.16 v. Bahrām gūrnak
közismert volt zsidó származása, hiszen mind perzsa, mind rabbinikus források szerint a zsidó Sūsanduxt
volt az anyja17. ii. yazdgird (4�8–454) pedig az örmény eliše szerint birodalma minden nagy vallásának
könyveiből olvastatott fel magának.18 Mindezek az utalások azért érdekesek a zsidóság esetében, mert ha
csak részben igazak ezek a zsidó-sāsānida szellemi kapcsolatok, akkor is legalább a zsidóság számára igen
fontos iráni nagy Kyros alakjának ismertté kellett volna válnia a sāsānida uralkodók számára. nagy Kyros
jelentősége meghatározó, alakja túllép az Ószövetségen, és mind a posztbiblikus zsidó hagyományban, a
Talmudban, a midrásokban jelentős személyiség, mind pedig a középkori zsidó-perzsa irodalomban meg-
határozó jelentőségű minimum az iráni zsidóság hagyományaiban.19 vajon el tudnánk képzelni, hogy az
iráni zsidóság vezetői a biztonságukat garantáló sāsānida perzsa királynak ne idézték volna fel az achai-
menida perzsa király, a zsidók babiloni fogságának véget vető nagy Kyros alakját? Aligha valószínű. nem
kételkedhetünk benne, hogy a sāsānida korban is így lehetett. Legalábbis azon sāsānida királyok esetében,
akik fogékonyak voltak erre, és ahol adatolt a zsidóság jelenléte.

Ha ezen állítások csak részben igazak is, és utólag nem tudjuk teljes mértékben igazolni, mégis ér-
demes megemlíteni, mint egy lehetséges forráscsoportot, mely nagy Kyros, i. Dareios, Xerxés, és az.
Artaxerxések életéről tudósíthatott a sāsānida korban – talán nem csupán a zsidóságnak.

�7

Sárközy MiklóS: Fontes mutantur et nos mutamur in illis?

1� neTzer, A. esther and Mordechai, Encylopaedia Iranica Online, vol. 1. āB – AnāHiD, 1985, www.iranica.com
14 A Pīr-i Bakrāni zsidó temetővel kapcsolatban lásd: AFŠār SīSTānī, i. Isfahān, Šīnākht ba ustān-i Isfahān, majmūca-i az

tārīkh, jughrāfyā, āsār-i bāstānī, jāzibahā-i jahāngardī, šahristānhā, ādāb, rusum wa iqtisād-i mantaqa-i Isfahān [Iszfahán. Is-
merkedés Iszfahán tartománnyal, Iszfahánnal kapcsolatos fejezetek Iszfahán vidékének történelméből, földrajzából, régiségtaná-
ból, turisztikai, regionális, kulturális, néprajzi és gazdasági érdekességeiből] 1�78/1999–2000. 15�–55. HonArFAr, L. – Serry,
A. Historical Guide to Esfahan 1�86/2008. 164–165.

15 ‘Gai (Iszfahán) városát az átkozott Aliksandar, Philippos fia alapította. Ott a zsidóknak települése volt. (III.) Šāhpūhr fiának,
(I.) Yazdgirdnak idején vezettetek oda a zsidók felesége, Sūsanduxt kérésére’. Šahrestānīhā ī Ērānšahr 5� (a szerző fordítása).
vö. DAryAee, T. Šahrestānīhā ī Ērānšahr, http://www.humanities.uci.edu/sasanika/pdf/Shahrestan.pdf

16 CHriSTenSen, A. L’Iran sous les Sassanides, Coppenhagen 194�. �6�.
17 Bahrām gūr zsidó származásával kapcsolatban lásd: DAryAee, T. op. cit.

Firdausī Šāhnāmaja őrzött meg egy igen érdekes adalékot, mely Bahrām zsidó származásának fényében igen érdekes. A történet
szerint Bahrām gūr vadászata közben találkozik Barāhāmmal, a zsidó öreggel egy erdőben. A történetben Barāhām (akinek neve
egyszerre játék az ‘Ábrahám’ és a ‘Bahrām’ alakokkal) kifejezetten negatív szerepet ölt, önző és kapzsi természetűnek festi le az
eposz. ezzel szemben Bahrām gūr nagylelkű és igazságos alakként jelenik meg ebben a kalandjában. A történet – véleményünk
szerint – implicite kísérlet Bahrām gūr zsidó hátterének elhalványítására és irániságának hangsúlyozására. vö. FirDAuSī Šāhnāma,
ed. J. MoHL, Tehrān 1�74/1995. �5. 115–245. vö. WoLFF, F. Glossar zu Firdosis Schahname, Tehrān 1�77/1998.

18 neuSner 915.
19 neTzer, A. Some notes on the Characterization of Cyrus the great in Jewish and Judeo-Persian Writings, Acta Iranica,

Hommage Universel 2 (1974) �5.



2. A sāsānida kori keresztények hatása

A sāsānida kori kereszténység különböző csoportjai szintén valamelyest hatással lehettek egyes sāsānida
uralkodókra. A sāsānida állam szinte megszületése óta szembesült a nyugati keresztény missziók hatásával.
A kezdeti habozó álláspontot később kemény üldözések váltották fel, a de a 4. század végére több jelentős
keresztény csoport vetette meg lábát a Sāsānida Birodalomban, melyeket többé nem lehetett kiirtani.

Közismert, hogy a Kr. u. 5. század végétől kezdve a korábbi keresztényüldözéseket felváltva a nesztoriá-
nus keresztény egyház hivatalosan engedélyezett csoportja lett az iráni kereszténységnek. Mindez több lép-
csőben közel kétszáz év keresztényüldözése után a 480-as évekre kristályosodott ki. Mivel a római Birodalom
területéről kiszorultak, a nesztoriánusoknak sikerült nem minden politikai érdektől mentesen elismertetniük
magukat az egyedüli legitim keresztény felekezetként a sāsānida Perzsiában (leszámítva a mindig is auto-
nóm örményeket). Mindennek következtében komoly nesztoriánus keresztény közösségek születtek meg a
Sāsānida Birodalomban és igen intenzív nesztoriánus misszió indult meg Közép-, sőt Belső-Ázsia felé a Kr.
u. 5–6. századtól kezdve, ezáltal a legsikeresebb keresztény egyházzá téve meg a nesztoriánusokat Ázsiában.

A nesztoriánusok helyzetének konszolidálódása nagymértékben idealizálta a sāsānida uralkodókról al-
kotott iráni keresztény vélekedéseket. Mindennek ékes bizonyítéka egy eddig kevéssé ismert 6. századi nesz-
toriánus keresztény forrás, mely i. Xusraw (5�1–579) sāsānida uralkodót „új Kyrosnak” nevezi, párhuzamot
vonva a híres óperzsa fejedelem, nagy Kyros és a késősāsānida periódus meghatározó királya között.20

emellett ismert, hogy az örmények és a szintén keresztény kaukázusi albánok jelentős egyházi és tör-
téneti irodalommal rendelkeztek a Kr. u. 5. század óta. Az örmény egyházi szerzők (Khorénéi Mózes,
Agathangelos, Sebeos, eliše és mások) igen komoly antik műveltséggel is rendelkeztek és nagyszámú antik
szerzőt, ókori kútfőkből bőségesen merítő görög egyháztörténeti munkát fordítottak le részben vagy egész-
ben az 5–7. században klasszikus örményre. ez azt eredményezte, hogy számos óperzsa uralkodó nevét és
hozzájuk köthető történeti eseményt közvetíthettek.

A teljesség igénye nélkül nézzük meg a leghíresebb későókori örmény forrásunkat, Khorénéi Mózest,
milyen óperzsa uralkodónevek fordulnak elő művében. Khorénéi Mózesnél az alább óperzsa uralkodó-
neveket és személyeket találhatjuk meg: nagy Kyros, (ii.) Kambysés, i. és iii. Dareios, Xerxés, Artašes
(= valamelyik Artaxerxés nevű óperzsa király).21 Mint látható, a vélhetően a Kr. u. 5. század második fe-
lében élt örmény történetíró meglehetősen jól ismeri az óperzsa történelem szinte mindegyik uralkodó-
ját. Még ha az nem is állítható teljes bizonyossággal, hogy Khorénéi Mózes használhatta Hérodotost, de
ez az örmény szerző bizonyosan hozzájutott olyan örmény és későantik görög forrásokhoz, melyek nagyon
jól ismerték Hérodotos Historiai-ját.

Az óperzsa uralkodónevek ismeretén túl Khorénéi Mózes Örmények története című műve sok téren
érinti az óperzsa történelmet is. utalásokat tartalmaz olyan közismert óperzsa kori eseményekre, mint nagy
Kyros lydiai háborúja, ii. Kambysés etiópiai hadjárata, i. Dareios sikertelen szkíták elleni felvonulása vagy
éppen Xerxés görögországi expedíciója és nagy Sándor óperzsa hadjárata.22 Hérodotos és esetleg más szer-
zők, későbbi feldolgozások, valamint a nagy Sándor-hagyomány vélhetően hatással voltak Khorénéi Mózes,
az egyik legkorábbi örmény történeti munka szerzőjére a Kr. u. 5. században. rajta keresztül és mellette
pedig más kései sāsānida korban élt és alkotott szerzőknél is hasonló lehetett a helyzet. A Kr. u. 4. század
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20 CHABoT, Synodicon Orientale, 69-70. in g. FoWDen, Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheims in Late
Antiquity, Princeton 199�. 29, 122.

21 MoSeS KHorenATS’i: History of the Armenians, transl. r. W. THoMSon, London 1978.
22 MoSeS KHorenATS’i i 24:11�, i 25. i �1. ii 1�.



végétől a Sāsānida Birodalomba a marzbanátusként (korlátozottan autonóm határfejedelemségként) újra be-
tagolódó, de keresztény örménység szellemi elitje nyugati kulturális kapcsolatai, keresztény műveltsége
révén nemcsak a biblikus hagyománnyal, hanem a klasszikus ókor meghatározó műveivel is megismerke-
dett, amely magában foglalta az achaimenida múlt ismeretét a sāsānida dinasztia periódusában.

Az antik történetírói és a biblikus hagyomány ismerete benne az óperzsa dinasztiával tehát bizonyosan
jelen volt a sāsānida iránban, de főleg annak nyugati peremvidékein és főleg vallási kisebbségek, a zsidó-
ság és a kereszténység csoportjai révén. ezekre nézve a terminus post quem a 4. század vége–5. század eleje,
a zsidóság és a kereszténység iránt érdeklődést mutató i. yazdgird kora. ezzel együtt is azonban túlzás lenne
arról beszélni, hogy a sāsānida udvar törekedett a későantik műveltség tudatos és mély átvételére. néhány
esetben ki lehet mutatni a közvetlen kapcsolatot, de kulturálisan a dinasztia nem került huzamosabb időre
a nyugati hatások alá. Az iráni hagyomány zsidó és keresztény kapcsolatai ezzel együtt maradandóak, túl-
élik a sāsānidákat, de a sāsānida iránban szerepük láthatóan korlátozott. A fenti három hagyománycso-
porton, a saját töredékes óperzsa emlékeiken, a zsidó, valamint a keresztény (és rajta keresztül antik
történetírói, főleg hérodotosi) hatáson túl számolnunk két ezeknél sokkal erősebb tradícióval is.

iii.

A nem óperzsa gyökerű hagyomány

1. A zoroasztriánus tradíció legendái

Az iráni vallástörténet úgy tartja számon a sāsānida kort, mint a zoroasztriánus egyház virágkorát.
Mindez mit jelentett? Az évszázadokon keresztül fejlődő, alakuló zoroasztriánus egyház ekkor, a �–7. szá-
zad során megszerzi a vallási, kulturális, jogi és nem egy esetben a politikai hatalom tekintélyes részét. val-
lási és kulturális téren végig igen domináns a zoroasztriánus szerep és befolyás. A dinasztia kezdeteitől
fogva hangsúlyozta saját zoroasztriánus vallási identitását. A �. században azonban a kialakuló sāsānida
iránban mindez nagyon fontos szerepet játszik. olyan markáns és nagy befolyású személyek, mint Kar-
dēr 272 és 29� között2� vagy a ii. Šāhpuhr (�09–�79) idején befolyásos ādurbad ī Mahraspandān sokat
tettek a zoroasztriánus egyház politikai, kulturális befolyásának megerősítéséért.

A több mint négyszáz éves zoroasztriánus befolyás – forrásaink alapján – már a kezdetektől hatást
gyakorolt a dinasztiára is. A különböző hagyományok eddigi meglehetősen sűrű szövevényében új elem-
ként jelenik meg a korszak kezdetétől fogva a különféle avesztai eredetű mítoszok sora, melyek vallási je-
lentőségükön túl konkrét dinasztikus elemeket is tartalmaztak.24

Bár ismereteink szerint az Aveszta, a zoroasztrianizmus szent könyve mai formájában, illetve ahogy ma
ismerjük, minden bizonnyal csak a késősāsānida korban (Kr. u. 6. század) került megszerkesztésre, de tar-
talma sok téren meglehetősen archaikusnak tűnik. A különböző részekből álló avesztai corpus legrégebbi
szövegei a Kr. e. 2. évezredig nyúlnak vissza.

�9

Sárközy MiklóS: Fontes mutantur et nos mutamur in illis?

2� Frye, r. n. The Middle Persian inscription of Kartir at naqsh-i rajab, Indo-Iranian Journal 8 (1965) 219. gignouX, P.
Les Quatres inscriptions du mage Kirdir, Association pour l’Avancement des Études iraniennes, Studia Iranica Cahier 9,
Paris 1991. �8–�9.

24 gnoLi, g. The Idea of Iran An Essay on Origins, rome 1989; yArSHATer, e. iranian national History, The Cambridge
History of Iran iii.1. Cambridge, 198�. �59–481.; yArSHATer, e. Were the Sasanians Heirs to the Achaemenids? in La
Persia nel Medioevo, rome 1971. 517–5�1.



Az időbeliség mellett számunkra legalább annyira fontos a térbeli dimenzió is. Az Aveszta földrajzi-
lag túlnyomórészt nem nyugat-iránhoz és végképp nem az óperzsa dinasztia bölcsőjének számító Pārsa
(Pārs) tartományhoz kötődnek. Mindebből mi következik? Az, hogy az Aveszta mítoszai, legendái telje-
sen más miliőben játszódnak, más nevekkel, más dinasztiákkal, mint amit az óperzsa vagy az antik (zsidó-
keresztény) hagyomány tükröz. A két hagyománycsoport között jóformán nincs kapcsolat, nincs átfedés.

Láttuk, maguk a sāsānidák is Dél-iránból, az óperzsa dinasztia egykori magterületéről származtak.
Láttuk, hogy megvannak az óperzsa hagyomány emlékei. viszont azt is láttuk, hogy ez az óperzsa szál elég
vékony, kevés konkrétuma van. néhány királynévből és főleg a nagy Sándor-i pusztítás emlékéből áll.

Meglehet, hogy a ránk maradt sāsānida kori óperzsa legendák egykoron talán gazdagabbak lehettek.
nagy Kyros vagy i. Dareios alakjához bizonyosan számos történet kapcsolódhatott még jóval az óperzsa
kor bukását követően is. De a sāsānida kori óperzsa hagyomány elhalványulásában és az óperzsa tradíci-
óknak jóformán csak a sāsānidák trónigényének legitimálására szűkülésében igen komoly szerepe lehetett
a sāsānida korban sokkal népszerűbb avesztai, zoroasztriánus legendaláncolatnak, mely az ún. Kayānida-
dinasztia történeteit jelenti.25

A Kayānida-dinasztia története a legfontosabb eredetileg az Avesztából származó hagyomány, mely
döntő hatást gyakorolt a sāsānidákra.

A Kayānidák életének másik avesztai forrása a Dēnkart, a koraiszlám korban készült eklektikus ösz-
szeállítás, kommentárok és eszkatologikus szövegek sajátos gyűjteménye.26 A Dēnkart láthatóan jóval ké-
sőbbi mint az előbbi yašt, mivel benne a Kayānidák csoportja leszűkül, illetve átalakul. egyfelől, az előző
fejedelmi listából csak négyet tart meg (Kay Qawād, Kay Qāwūs, Kay Xusraw, Kay guštasp) és a többi
régi kayānida fejedelmet nem említi. emellett a Kayānidák későbbi generációit is leírja, egyfajta hármas
tagozódást hozva létre. Mindezt pedig azzal egészíti ki, hogy a Kayānidák előtt megemlíti az őket meg-
előző legelső iráni dinasztiát, a Pīšdādokét is. Akár a Pīšdādok, akár a Kayānidák listáját vizsgáljuk, aligha
látunk egyezést az óperzsa dinasztia tagjaival.

Pīšdādok
gayomard
Hošang
Tahmuras
Jamšīd
Dahāk (Aždahāk)
Ferīdūn
īraj
Manūčihr
A Kayānidák I. generációja
Kay Qawād
Kay Qāwūs
Kay Xusraw
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25 Kauui Kauuata (Kay Qawād), Kauui Aipi.vohu (Kay Abīvēh), Kauui usadan (Kay Qāwūs), Kauui Aršan, (Kay Arš) Kauui
Pisinah (Kay Pisīnang), Kauui Biiaršan (Kay Byarš), Kauui Siiāuuaršan (Kay Siyawaxš), Kauui Haosrauuah (Kay Xusraw),
Kauui vištāspa (Kay guštasp) vö. KeLLenS, J. Langues et religions indo-iraniennes, http://www.college-
de-france.fr/media/lan_rel/uPL52082_Kellensr01-02.pdf

26 Aveszta 19. yast, 71. fejezet. vö. CHriSTenSen, A. Les Kayanides, Coppenhagen 19�1. 18.



A Kayānidák II. generációja
Luhrasp
guštasp
Spendādād
A Kayānidák III. generációja
Bahman (Ardaxšīr)
Humāy
Dārāy (Dārā) b. Bahman
Dārāy b. Dārā
Fīrūzšāh

Ha áttekintjük a fenti listát, láthatjuk, hogy több érdekesség mutatkozik ebben a vélhetően a késősā-
sānida korban, de avesztai alapokon megszerkesztett listában. Ami a Pīšdādok dinasztiáját illeti, szinte ér-
dektelen számunkra, mivel benne a zoroasztriánus vallástörténeti képzetek keverednek egymással.
gayomard a mitikus első ember, majd pedig az első hősökön át eljutunk Jamšīdig, a világ első királyáig,
akit dölyfössége miatt isten megbüntet, és a gonosz Dahākot ereszti a földre. Őt a hős Ferīdūn győzi le,
majd pedig az ő leszármazottai hadakoznak a hatalomért, melyet végül Fredūn dédunokája Manūčihr
nyer meg.27

Belátható, ez a lista csak annyiban érdekes, hogy különböző vallástörténeti képzetek szereplőit teszi
meg hús-vér királyokká. De az óperzsa dinasztiához, annak emlékezetéhez semmi köze. Megjegyzendő,
ma Persepolist a perzsák Takht-i Jamšīdnak, vagyis Jamšīd trónjának nevezik, de mielőtt ebből nagyobb
következtetést vonnánk le, tudnunk kell, hogy ez az elnevezés csak egy a sok közül, melyet az óperzsa kor
után alkalmaztak az egykori neves óperzsa központra. A Pīšdād dinasztiájának története átesve a sāsānida
kori szerkesztők javításain is sokkal több kozmológikus, avesztai eredetű eseményhez kötődik, és teljes-
séggel ahistorikus.28

A Kayānidák esetében látható, hogy az eredeti avesztai verzió igen jelentős átszerkesztésen esett át. Az ere-
deti hét avesztai fejedelemből csak négy maradt, de ez az első lista ki is bővült, új személyekkel egészült ki.

Ami a Kayānidák első két generációját illeti, valamint az ehhez szorosan köthető átszerkesztett hetes
változatot, teljesen világos, hogy alapelemeiben sem köthető az óperzsa dinasztiához. Minden elemében
egy attól eltérő hagyományt, eredetet tükröz, mely talán az ún. „Aveszta népének” királyi dinasztiáját örö-
kítette meg. A szakirodalomban már régóta vita dúl azon, hogy a kayānida uralkodók kik voltak, mikor
és hol uralkodtak, illetve léteztek-e egyáltalán? Mivel más forrásból nem áll rendelkezésünkre rájuk nézve
adat, és régészeti adatok sem erősítik meg létezésüket, ezért csak avesztai, illetve a sāsānida kori mítoszok
támasztják alá létezésüket. A Kayānidák az irán és Turán közötti nagy csaták uralkodóiként, a zoroasztri-
ánus hit bajnokaiként lépnek elénk, akik diadalmasan védelmezik hitüket és országukat, és többé-kevésbé
sikeres hódító háborúkat vezetnek ellenségeikkel szemben. Ám a sāsānida korban szerkesztett változatban
szereplő első két generációnak láthatóan nincsen köze az óperzsa dinasztiához. Akár léteztek, akár nem,
az iráni hagyományba kerülésük egyértelműen a zoroasztriánus egyház befolyásának köszönhető a sāsā-
nida korban. Lássuk ennek konkrét bizonyítékait!
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27 Az egyszerűség kedvéért a Kayānida-királyok esetében a klasszikus perzsa alakokat használjuk, mivel itt középperzsa és
klasszikus perzsa forrásokra is történik utalás. Így Ferīdūn és nem Frēdūn, Jamšīd ésés Jamšēd áll a szövegben. A tanulmány
más részeiben azonban a középperzsa átírási rendszert alkalmazzuk.

28 BAiLey, H. Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, oxford, London, 1971. BoyCe, M. Some remarks on the
Transmission of the Kayanian Heroic Cycle, in Franz STeiner, ed., Serta Cantabrigiensia, Wiesbaden, 1954, 45–52.



A kay mint avesztai eredetű fejedelmi jelző először ii. Šāhpuhr (�09–�79) pénzérméin jelenik meg a
4. században,29 abban a korban, amikor a zoroasztriánus ortodoxia virágkorát éli és ādurbad ī Mahras-
pandān személyében karizmatikus vezetőre tesz szert.�0 A zoroasztriánus egyház befolyása alá vonja az
uralkodót, egyúttal keményen üldözi a birodalom területén élő vallási kisebbségeket, főleg a kereszté-
nyeket.

A 4. század végétől, 5. század elejétől válnak gyakoribbá a Kayānidák nevei is a sāsānida dinasztián
belül. A Kawād, Jāmāsp (Kai guštasp fővezére), Xusraw, Siyāwaxš, Kāūs személynevek elég sűrűn elő-
fordulnak a 4–7. századi személynevek, uralkodónevek között a dinasztián belül. Az 5–7. század során a
két Kawād, a két Xusraw és az egy Jāmāsp nevű uralkodóink egyértelműen bizonyítják a dinasztia von-
zalmát a kayānida hagyományokhoz, miközben megritkulnak a korábban használt párthus eredetű, hang-
alakú nevek (Šāhpuhr, Ardaxšīr), az óperzsa múlthoz köthető Dārā (=Dareios) pedig egyáltalán nem
fordul elő a dinasztián belül!�1 A korai és kései sāsānida kor közötti uralkodói névfolyamatosságot a to-
vábbra is népszerű Bahrām és Hormizd nevek képviselik az 5–7. század során.

igaz, vannak olyan vélemények is, melyek szerint egyes nevek már jóval korábban, már a párthus idő-
szakban megjelentek.�2 Mindebből jelen ismereteink szerint egyedül a Xusraw (Chosroés) név bizonyított
a kései párthus korból mint uralkodónév.

A kayānida tradíciók, legendák tehát döntően uralták a 4–7. század sāsānida dinasztikus névadási ha-
gyományait, és messze kiszorítottak minden más hagyományt maguk mellől. ez a törekvés erős zoro-
asztriánus hatást tükröz, mert mindezek a nevek alapvetően az Aveszta egyes könyveire és azok középperzsa
kommentáraira mennek vissza.

Érdemes azonban megvizsgálni a sāsānida korban megszerkesztett kayānida családfa harmadik gene-
rációját. Úgy tűnik, hogy maga a sāsānida kori zoroasztriánus egyház is érzékelte, hogy a Kayānidák és az
Achaimenidák esetében két egymástól alapvetően különböző tradícióról van szó. Úgy tűnik, emiatt az egy-
kori zoroasztriánus redaktorok szükségét érezték, hogy összhangba hozzák az egymástól merőben eltérő
avesztai (Kayānida-) és Achaimenida-hagyományokat. Az egykori redaktorok erre a Kayānidák harmadik
generációjának „megalkotásakor” tettek kísérletet.

Így került bele a két Dārā, a korábban a sāsānida legendákban említett i. és iii. Dareios a Kayānidák
harmadik generációjába, melynek története nagy Sándor hódításával zárul le. A két alak itt is eléggé ösz-
szemosódott, csakúgy mint a sāsānida hagyományban, és alakjaik átitatódnak zoroasztriánus szimbólu-
mokkal. A Dēnkardban azt olvashatjuk, hogy Dārā (de vajon melyik?) elrendelte két Aveszta kötet
elkészítését saját magának.�� Az információ meglepő, hiszen az óperzsa korban ilyesmi nem ismert egyik
Dareiosról sem. De hiába is erőlködnénk, semmi ilyenre nem is bukkanhatunk Achaimenida-kori forrá-
sainkban, mivel itt is egy zoroasztriánus szempontok alapján átírt sāsānida mítoszról van szó. Ahhoz,
hogy a két Dareios bekerüljön a történet szerint már jó régen zoroasztriánus Kayānidák történetébe és csa-
ládjába, muszáj volt megfeleltetni őket annak az anakronizmusnak, hogy az egyébként a késősāsānida
korban (vagyis közel ezer évvel később) összeállított Avesztát ismerjék!
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29 Frye, r. n. The History of Ancient Iran, München 1984. �20; DAryAee, T. Tārīkh-i millī ya tārīkh-i kīānī? [nemzeti tör-
ténelem vagy kayānida történelem?] in: DAryAee, T. Tārīkh wa farhang-i sāsānī [Sāsānida történelem és kultúra], Tehran
1�84/2005–2006. 69.

�0 TAFAzzoLi, A. ādurbad-i Mahraspandān, Encyclopaedia Iranica Online, www.iranica.com vol.1. āB-AnāHiD 1985.
�1 yArSHATer 198�.
�2 yArSHATer 198�.
�� yArSHATer 198�.



A másik figyelmet érdemlő szereplő Bahman (vagy Bahman Ardaxšīr). A Dēnkard és a Zand ī Bah-
man Yašt Bahmant a legnagyobb zoroasztriánus királyok közé sorolja, és Boyce vetette fel először, hogy
személyén keresztül valamelyik Artaxerxés nevű óperzsa királyt lehetne azonosítani.�4 emellett a koraisz-
lámkorból származó zsidó hagyományra utal Hamza isfahānī, aki szerint a zsidók nagy Kyrossal azono-
sítják Bahman személyét.�5

Boyce főleg abból indul ki, hogy az Achaimenidák zoroasztriánusok voltak és Bahman talán ii. Artaxerxés
(Kr.e. 404–�58) korának ismert vallási reformjaival köthető össze, holott erre mindössze a Bahmannal néhol
összekapcsolt Ardaxšīr név enged következtetni, és az a megállapítás, hogy Bahman nagy uralkodó volt, ön-
magában elég bizonytalan adalék a történeti ii. Artaxerxésnek és avesztai megfelelőjének azonosításhoz.�6

A koraiszlámkori zsidósággal kapcsolatban ismeretes, hogy nagy Kyrost elég sok személlyel azonosí-
tották ebben a korban (például Kay Xusrawwal vagy Luhrasppal is), és Bahman személye csak azért ke-
rülhetett nagy Kyrosszal kapcsolatba, mert a Kayānidák listáján előbb állt, mint a két Dārā, vagyis ez
megegyezik azzal a ténnyel, hogy ii. (nagy) Kyros i. és iii. Dareiost megelőzően élt. Mindezek tehát
meglehetősen kétségessé teszik, hogy a kayānida Bahman mögött valódi achaimenida királyt találjunk. rá-
adásul mindjárt többet is!�7

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a két mítosz összeszerkesztéséből melyik lett az erősebb, a kayānidáké.
Mivel ez volt a sāsānida korban uralkodó zoroasztriánus egyház hivatalos álláspontja, így ebbe integrálták jóval
szerényebb formában az achaimenidákét is. A mit sem sejtő i. és iii. Dareiosból így lettek derék kayānida
királyok, akik az általuk valószínűleg soha nem ismert Aveszta kéziratait rendelték meg maguknak…
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�4 DAryAee 2005-2006. 66. BoyCe, M. ’Some remarks on the Transmission of the Kayanian Heroic Cycle’ Serta Cantab-
rigiensia, Studies Presented to the XXII International Congress of Orientalists, Mainz 1954. 49.

�5 KHALegHi-MoTLAgH, Dj. Bahman, Encyclopaedia Iranica Online, www.iranica.com vol. �, āTAŠ – BeyHAQi, 1989. In
the accounts of historians such as �abarī (I, p. 688) and Mascūdī his mother is said to have been from the Children of Israel and
to have borne the name Astūrīā (i.e., Esther of the Old Testament). �abarī (I, p. 651), Mascūdī (loc. cit.), and most of the other
historians (e.g., Dīnavarī and Ebn al-Balkī attribute to him the overthrow of Bokt Nassar (Nebuchadnezzar) and the return of
the Children of Israel to their homeland; and some, such as Mascūdī and Ebn al-Balkī, add that Bahman appointed Kūroš (i.e.,
Cyrus the Great) to perform this task. Bahman is thus identified not only with the Achaemenid Artaxerxes I but also with Cyrus.

�6 Bahman (vö. avesztai vohumanah-) vagy Bahman Ardaxšīr és a történeti achaimenidák egyik uralkodójának halovány
kapcsolatára utalhat a muszlim hagyományban megőrzött történet, mely Bahman Ardaxšīrt a darāzdast, vagyis „hosszúkezű”
jelzővel ruházza fel (vö. MirKHWānD, Muhammad b. Khāwandšāh b. Mahmūd, Rauzat al-Safā, fī sīrat al-anbiā’ wa’l-mulūk
wa’l-khulafā [A világosság kertje a próféták, a királyok és a kalifák életében], Tehran 1�80/2001, 7�0.) Ami Bahman Ardax-
šīr „hosszúkezű” jelzőjét illeti, érdekesség, hogy a görög és latin auctorok i. Artaxerxést (Kr. e. 465–424) illették ugyanez-
zel a jelzővel, ám a preiszlám iráni legendák, az antik történetírói hagyomány és a klasszikus arab-perzsa történetírás
kapcsolata e téren véleményünk szerint kérdéses, ugyanis a középkori muszlim történetírásban aligha rendelkeztek több is-
merettel az Achaimenida-dinasztiáról, mint amennyi a klasszikus perzsa irodalmi hagyományban szerepelt. Bahman
Ardaxšīr a nagy Sándorral szemben alulmaradó utolsó Achaimenida király, Dārā (iii. Dareiosz) őse is a pehlevi és a klasz-
szikus muszlim hagyományban. vö. JuSTi, F. Iranisches Namenbuch, Hildesheim 196�. �74.
A későbbi muszlim hagyományban az achaimenidák emlékezetére utaló legértékesebb forrásunk az al-Bīrūnī Āthār
al-bāqīa c. művében található lista, mely tudatosan igyekszik megfeleltetni a kayānida uralkodókat az achaimenida királyok lis-
tájával. emellett más muszlim ( középkori arab és perzsa) szerzőknél is vannak nyomai az achaimenida dinasztia emlékezetének
(Hamza isfahānī, Mascūdī, ibn al-Balkhī és az előbb említett Mirkhwānd). erősen kérdéses azonban, milyen forrásból merítet-
ték e szerzők ismereteiket, mivel úgy tűnik, hogy az achaimenidákról szóló muszlim hagyomány nem vált uralkodóvá a későbbi
időszakban. valószínűnek tűnik, bár ezt bizonyítani nemigen lehet, hogy itt esetleg zsidó, keresztény vagy antik források hatásá-
ról lehet szó a koraiszlám periódusban, melyek jól ismerhettték az achaimenida periódust. vö. DAryAee 2005-2006. 66–67.

�7 Al-Bīrūnīnál nagy Kyrost a kayānida Kay Xusrawval, míg ibn al-Balkhīnál a kayānida Bahmannal azonosítják. AL-Bīrūnī,
Abū raikhān, Āthār al-Bāqiya. Tehran 1�6�/198�–1984. 152. AL-Bīrūnī, The Chronology of Ancient nations; an English
version of the Arabic Text of Āthār-ul-Bāqiya of Al-Biruni or Vestiges of Past, ed. C. e. SACHAu. London 1879. 400.; DAryAee

op. cit. 67.; iBn AL-BALKHī Fārsnāma eds. g. Le STrAnge, r. niCHoLSon, Tehran 1�85/2006–2007. 52–54.



Azt is fontos azonban látni, hogy a korábban ismertetett hagyományok közül – érthetően – a sāsānidák
saját, Achaimenidákhoz köthető változata került bele ebbe a tudós, szerkesztett változatba. A zsidó és ke-
resztény hagyomány, mely amúgy a sāsānidákénál pontosabban és jóval bővebben adta az óperzsa dinasztia
történetét, kívül rekedt ezen a sāsānida kori zoroasztriánus konstrukción. Hogy miért nem épült be a zsidó-
keresztény változat, arra elég egyszerű a válaszunk: vallási okokból nem épülhetett bele. És ezen egy-két kü-
lönc sāsānida uralkodó mint i. yazdgird sem változtathatott alapvetően eme kisebbségek iránti szimpátiájával.
A zoroasztriánus egyház nyilvánvalóan a szintén zoroasztriánus, a neki kedvezményeket, befolyást, hatalmat
biztosító sāsānida dinasztiának kedvezett azzal, hogy annak óperzsa hagyományát „egybegyúrta” saját avesz-
tai tradícióival. ehhez képest a sokszor üldözött vallási kisebbségek eltérő hagyományverziói sem politikai,
sem kulturális téren nem gyakoroltak a velük gyakorta ellenséges, térnyerésükre féltékeny zoroasztriánus
egyházra akkora hatást, hogy ezért az ő hagyományaik is megjelenjenek a „hivatalos” változatban.

A kayānida-sāsānida legenda születésének pontos ideje és helye nem ismert, erről szóló pehlevi (kö-
zépperzsa) forrásaink a sāsānida kor végén születtek, ám egyikükben nincs utalás a szerzőre vagy szer-
zőkre. A fentiek alapján a szerző vagy szerzők a sāsānida udvarban befolyásos magas rangú zoroasztriánus
papok lehettek. A korábbi eltérő legendákat tudatosan, mesterséges eszközökkel forrasztották egységes
rendszerré a sāsānida dinasztia és a vele szövetséges zoroasztriánus egyház érdekeit szem előtt tartva. in-
nentől fogva, az iszlám korban ez a legendakör lett a hivatalos, és ez került bele a legtöbb klasszikus per-
zsa irodalmi, történeti munkába függetlenül attól, hogy azok kinek és mikor készültek. erre jó példa a
pehlevi zoroasztriánus forrásokból gazdagon merítő Firdausī-féle Šāhnāma, a 10. század végén, 11. szá-
zad elején született óriási epikus alkotás. A korábbiaknál sokkal hosszabban, színesebben meséli el a kü-
lönböző Kayānida királyok kalandjait, egyértelműen őket téve meg a legdicsőségesebb iráni dinasztiának.
eközben a Šāhnāma a zsidó-keresztény forrásokban ismert óperzsa dinasztiáról mit sem tud.

2. Továbbélő párthus legendák

A fentieken túl érdemes megvizsgálni a sāsānidákat megelőző párthusok legendáit is, bár a sāsānidák
minden módon törekedtek a párthusok kitörlésére az iráni történelemből, és jórészt sikerült is megsem-
misíteni emlékezetüket. Az írott források terén legalábbis kevés adatot ismerünk, mely a párthusok ere-
detmondáit, a múlthoz való viszonyát világítja meg. ezzel együtt néhány megfontolandó adat
rendelkezésünkre áll.

Ami a párthusok jelentőségét illeti, látnunk kell, hogy minden sāsānida kori negatív ábrázolásuk el-
lenére jelenőségük vitathatatlan. egyfelől szerepelnek a sāsānida mítoszokban is, ahol i. Ardaxšīr dinasz-
tikus kapcsolataiban jelennek meg. Ardaxšīr, az első sāsānida király, miután végez a párthus uralkodóval,
feleségül veszi annak leányát. A leány azonban engedve fivérei bujtogatásának meg akarja mérgezni urát,
akit azonban az isteni xwarrah megment a haláltól. Ardaxšīr, bár felesége már várandós, parancsba adja
annak kivégzését, mivel azonban a párthus hercegnő a későbbi sāsānida trónörököst, Šāhpūhrt hordja
szíve alatt, a gondviselés megint közbelép, és a kivégzés végrehajtásával megbízott mōbad (zoroasztriánus
pap) inkább elrejti a hercegnőt, aki titokban szüli meg és neveli fel fiát. Ardaxšīr csak évekkel később egy
vadászat során eszmél rá, hogy nincs örököse, és a lelkiismeret furdalását kihasználva a mōbad megjele-
nik és elmondja az uralkodónak az igazságot.�8
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�8 Kārnāmag ī Ardaxšīr ī Pāpagān, Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialen (TITUS). Data entry by D.n.
MACKenzie, göttingen 199�., TiTuS version by Jost giPPerT, Frankfurt am Main 28.2.1998/ 22.6.1998/26.9.1999.
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/mpers/mpcorp/mpers/kap/kap.htm, Part. no. 16.



A fiatal Šāhpūhr végül mégis legitim örökösévé válik Ardaxšīrnak és így ezáltal a korábbi párthus di-
nasztia is a sāsānidák jogelődjévé válik, igaz csak leányágon és kellően negatív mellékízzel a hercegnő mér-
gezési kísérlete miatt. Úgy tűnik, az Ardaxšīr-eposzban ez a történet volt hivatott ellensúlyozni a nyers
valóságot, hogy a sāsānidák erőszakkal megdöntötték a párthus Aršakidák hatalmát. A sāsānidáknál a
párthus hagyomány megvan tehát, de torzítottan, negatív éllel jelenik meg.

Másfelől, az Aršakidák közvetlen szerepén túl igen érdekes vizsgálni a sāsānida kori, de párthus szár-
mazású arisztokrácia mítoszait is, melyekben megmaradt egyfelől a párthusok közvetlen pozitív emléke-
zete, gyakran a „parvenü” sāsānidákkal élesen szembeállítva is. ezek a nagycsaládok szinte mind
rendelkeztek valamilyen mítosszal, mely őket közvetlenül az Aršakidákhoz kötötte származásuk terén. A
Mihrān-családnak és Bahrām Čūbīnnak, valamint a Spāhbad család két tagjának, Wistaxmnak és Win-
doénak családi legendáiban igen fontos helyen szerepel származásuk, hiszen a párthus királyi családtól
eredtek saját legendáik szerint, szemben a sāsānidák szerintük alacsony származásával.�9 Mindezek a tör-
ténetek a késősāsānida korból, a Kr. u. 6. század végéről, Kr. u. 7. század elejéről származnak, amikor a
két család fellázadt a sāsānidák ellen. De más forrásokban, főleg az örmény Moses Khorenats’inál is van-
nak nyomai a párthus királyi leszármazásnak a Mihrānok és a Spāhbadok mellett a Surēn és Kārēn csalá-
dok esetében is.40

ezek a sāsānida kori párthus legendák szempontunkból igen érdekesek, azon túl, hogy az Aršakidákat
közvetlen elődeiknek tekintik, több ponton homályosan utalnak egy még ősibb, még nemesebb származásra,
melyben Dārā, Bahman és isfandyār is megjelenik. Mind Bahrām Čūbīn, mind pedig a Spāhbad családba tar-
tozó fivérek forrásaink szerint őseik között tartották számon ezeket a személyeket. A fentiekben látott sāsānida
legendákban szereplő Kayānida- és Achaimenida-konstrukció jelenik meg megtoldva a párthusok emlékeze-
tével és mindez éppen sāsānida-ellenes kontextusban rajzolódik ki előttünk! ez egyben arra is bizonyíték,
hogy az Achaimenida–Kayānida-szövetség zoroasztriánus koncepciója már rég készen állt a 6. század előtt és
megerősíti azt a gyanúnkat, hogy megszületése a �–4. századra, a korai sāsānida korra datálható.

Az Aršakidáknak a sāsānida mítoszokban játszott szerepén és a sāsānida kori párthus nagycsaládok sā-
sānida kontrukciókat felhasználó, de egyben sāsānida-ellenes legendái mellett harmadik elemként meg kell
említeni néhány olyan legendakört is, melyek szintén a közel félévezredes párthus periódushoz kötődnek,
de végül kívül rekedtek a hivatalos királyi származáslistákon. Ám ezek a legendák lokális szinten továbbra
is jelentősen hatottak és a postsāsānida korban is fennmaradtak. ebbe a csoportba elsősorban a rustam-
ciklus és rustam családtagjainak epikus szövegei tartoznak.

ebbe a kategóriába tartozik a rustam (rostam) ciklus, mely talán keletiráni szaka hagyományokat őr-
zött meg Rustam-i sagzī, azaz a szaka rustam alakjában.41 A feltehetően sakastāni eredetű, de közép-ázsiai
elemeket is tartalmazó rustam ciklus hatása igen nagy lehetett, amit a Šāhnāma epikus ciklusában el-
foglalt központi helye is bizonyít. ez az Aršakidáktól független keletiráni dinasztia emléke feltétlenül a
párthus korra, a szinte független helyi fejedelemségek virágkorára vezethető mindenképpen vissza. ugyan-
akkor rustam alakjának a nyugatiráni hagyományba bekerülése, nevének sāsānida kori személynévként
történő használata csak a késősāsānida korból (Kr.u. 5–7. század) adatolt.

rustam ciklusa mellett idekapcsolható a Burzū-nāma is, mely rustam unokájáról, Burzūról szól. Jól-
lehet ez az eposz nagyrészt kimaradt a Šāhnāmaból, de későbbi hatása, számos egymástól is eltérő szö-
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vegverziókat tartalmazó iszlám kori kézirata és ismertsége miatt igen fontos kelet-iráni, preiszlám sakas-
tāni eredetű eposzról van szó. A Burzū-nāma több verzióban terjedt el a középkorban és népszerűsége a
mai üzbegisztáni, Boysun környéki tadzsik foklórig ível.42 A Farāmarz-nāma szintén ehhez a kelet-iráni,
párthus kori, de a párthus mítoszoktól részben eltérő sakastāni epikus körhöz tartozik, mely rustam fi-
véréről, Faramarzól szól.4�

A másik, kisebb hatású epikus ciklus, mely mindazonáltal úgyszintén szerepet kapott a Šāhnāma-ban
a godarz–Bīžan-ciklus volt. Bīžan alakjában és történetében egyes kutatók a Kr. u. 1. században függet-
lenedett Hyrcania (gurgān) helyi dinasztiájának emlékét látják.44

A párthus hagyományokat őrzi a Wīs u Rāmīn epikus ciklus is,45 mely azonban nem került bele a
Šāhnāma-ba, és külön eposzként maradt ránk. A Wīs u Rāmīn-legendakör számos ponton mutat hason-
lóságokat a godarz–Bīžan-ciklussal, mely szintén megerősíti a párthus eredetét.46

A fenti adatok alapján elmondható, hogy a közel félezer éves párthus periódus is rajta hagyta keze-
nyomát az iráni történeti hagyomány formálódásán.47

iv.

Szintézisek és antitézisek a koraiszlám kori Perzsia iráni múltszemléletében

A Kr. u. 7. század derekán megdőlt a Sāsānida Birodalom. A hódító iszlám hadseregei elsöpörték a
bizánciakkal folytatott évtizedes háborúban kivérzett és meggyengült középperzsa államot. Az arab hódítás
nem állt meg itt, hanem szinte az összes hagyományosan iráni területet is bekebelezte Közép-Ázsia el-
foglalásával.

Szempontunkból nézve a legfontosabb változás, hogy a sāsānida dinasztia és a zoroasztriánus egyház
múltformáló monopol szerepe a múlté lett. A sāsānida dinasztia Kínába menekült, a sāsānida arisztokrá-
cia nagyobbrészt elpusztult és csak egyes peremterületekre (Kína, Tabaristān48) menekült csoportjai vé-
szelték át a 7–8. század radikális változásait.
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A zoroasztriánus egyház és a sāsānida kisnemesség, a dihqānok helyben maradtak és híven őrizték
saját korábbi hagyományaikat, de vezető politikai szerepük egyszer s mindenkorra véget ért. Az iszlám hó-
dítása alatt és közvetlenül utána esélyük sem volt a régi világ, a sāsānida dinasztia hatalmának feltámasz-
tására.49

A régi legendák, a sāsānidák emlékezete azonban továbbra is élénken éltek. A kalendáriumi rendszer,
a régi ünnepek, a zoroasztriánus hit töretlenül virágzott a meghódított iránban a 7–10. században. Mindez
azt is jelentette, hogy a Kr.u. �–7. században létrejött múltszemléleti konstrukciók töretlenül fennma-
radtak. itt elsősorban az Achaimenida–Kayānida-konstrukcióra kell gondolnunk. Újítás és továbblépés
nem tapasztalható, ezért ezeket a századokat az iráni múltszemlélet végső kanonizációja korának nevez-
hetjük.

ennek a kanonizációnak elsődleges forrása a mára már elveszett pehlevi Xwadāy nāmag volt, mely az
utolsó sāsānida uralkodó, iii. yazdgird (Kr.u. 6�2–651) udvarában megszülető középperzsa királykró-
nika volt.50 A Xwadāy nāmag a fennmaradt adatok alapján egy a sāsānida dinasztia legendáit és az egyes
uralkodók életét bemutató krónika és legendagyűjtemény lehetett, mely közvetlenül az arab hódítás előtt
született meg. Hatása lemérhető a későbbi iráni és muszlim hagyományban is. Ha nem is maradt fent ere-
deti formájában, de bizonyosan igen korán elkészült arab fordítása és nyomai kimutathatóak a későbbi
iráni hagyományban és a muszlim történetíróknál is.

v.

Az iráni nemzeti hagyomány megkövülése

A Xwadāy nāmagban szereplő hivatalos dinasztikus-vallásos legendakörtől eltekintve más legendák,
mint például a Bahrām Čūbīn nāmag és a Bahrām Čūbīn-legendák hatása, mely kétségkívül igen népszerű
lett az iszlám periódus korai századaiban iránban, nem érintették a sāsānida kori múltszemléletet az isz-
lám kori irán századaiban szemben a késősāsānida periódussal. A zoroasztriánus egyház és a sāsānida di-
nasztia szövetsége révén létrejött Achaimenida–Kayānida-legendakör legvilágosabb formájában a sāsānida
kor alkonyán megszülető pehlevi nyelvű Xwadāy nāmagot feldolgozó Firdausī-féle Šāhnāma-ban kristá-
lyosodik ki. Firdausī gigantikus eposza a korábbiakban tárgyalt legendakörök közül ismeri a hivatalos sā-
sānida verziót az utolsó Achaimenidák és az első sāsānidák kapcsolatáról, ismeri az Achaimenidák
történeteivel idővel szorosan egybefonódó, de gyökereiben tőlük teljesen különböző zoroasztriánus Kayā-
nida-legendakört, valamint ismeri a legtöbb párthus eredetű epikus ciklust, rustam, godarz, Bīžan, Bah-
rām Čūbīn történeteit. A Šāhnāma nem ismeri a zsidó és keresztény hagyományokat.51

Mindebből látható, hogy itt a korábbi folyamatok érnek be és fonódnak egyetlen nagy, utolsó szin-
tézisbe valamikor az első keresztény ezredforduló tájékán. Az arab prozódia szabályai szerint íródott per-
zsa nemzeti eposz a korábbi sāsānida-zoroasztriánus hagyományokat örökíti meg.

Az Achaimenida–Kayānida legendakör-kettőshöz társulnak bizonyos, főleg Khurāsānban, Közép-
Ázsiában, a volt párthus magterületek közelében népszerű lokális ciklusok, mint a rustam ciklus,
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a godarz-Bīžan ciklus legendái és a Bahrām Čūbīn nāmag történetei. ebben az sem tűnik ellentmondás-
nak, hogy a Bahrām Čūbīn nāmag éppenséggel élesen sāsānida ellenes felfogású.52

Mindennek az az oka, hogy a szerző, Firdausī maga is khurāsāni dihqān család sarja és bizonnyal igen jól
ismerte a Xwadāy nāmagon kívüli lokális legendákat is, melyeket sikeresen szőtt bele végtelen eposzába.

innentől fogva ezek a legendák változatlanul ismétlődnek, szerepelnek számtalan későbbi Šāhnāma-
utánzat perzsa eposzban a 11 és 19. század között. A modern régészeti kutatások, valamint a nyugati tu-
domány műveinek perzsa fordításai kellettek ahhoz, hogy az iráni nemzeti múltszemlélet meghaladja
ezeket a sāsānida korban megszületett és a koraiszlám korban megmerevedett legendákat.

Abstract
Fontes mutantur et nos mutamur in illis? – the alternatives of historical thought in Sasanian Iran

Sasanian Iran had a deep impact on later Iranian history and culture, its traditions deeply and succesfully shaped
and reshaped the posterity. These nearly four centuries can be characterized as the final culmination of Pre-
Islamic Western Iranian culture. However, the formation and evolution of the Sasanian Iran and its imperial
ideology seems to be the continuation of several earlier and often divergent traditions.

This article aims at throwing light on the various alternatives of traditions, historical thoughts which existed
at the time of the emerging Sasanian state. All of these ideologies were deeply rooted in the past centuries of the
ancient Near East and represented different ways of historical and cultural traditions.

Beside the surviving Achaemenian traditions albeit in a very limited and fragmentary form on the basis of
our written testimonies one can see four other influences: these are the Jewish, the Christian, the Zoroastrian and
the Parthian traditions. It is well-known that the ideology of the Zoroastrian clergy became prevalent during the
entire Sasanian period. Other influences remained marginal and isolated mainly on the Eastern and Western
fringes of the Sasanian Empire. But the tenacious survival of these ’non-governmental’ ideologies later contributed
a lot to the re-eavulation of the Iranian historical thought in Early Islamic times.
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