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Ismeretes, hogy az iráni népek közül, az ősiráni korszaktól eltekintve elsősorban az
északkeleti csoporttal, vagyis a szkitákkal-szarmatákkal és utódaikkal, az alánokkal
kerültünk történelmünk során szorosabb kapcsolatba. Az alánok leszármazottai, a jászok
ma is köztünk élnek, s hagyományaikkal, időtálló szellemi örökségükkel gazdagítják
nemzetünk kulturális arculatát. Míg a magyar-iráni kapcsolatok nyelvészeti háttere —
elsősorban Harmattá Jánosnak köszönhetően — részleteiben is magas szinten
feldolgozott területe tudományosságunknak,1 az iráni népekkel való néprajzi
kapcsolatainkról kevés ismeretünk van, az is jobbára a feltételezések szintjét éri el.
Jelen írás célja: új adalékkal szolgálni folklór-epikánk iráni kapcsolataihoz, ezen belül
klasszikus balladáink első iráni párhuzamának ismertetése.

Klasszikus balladáink iráni kapcsolatai, csakúgy, mint népmeséinké (egyes
motívumaik alapján feltételezhetően a Möndölicskék és az Angyalbárányok tartalmaznak
ilyen jellegű részeket) a honfoglalás előtti időkből származnak, vagy az Árpád kor
kezdetén kerültek népi kultúránkba. Folklór-epikánk iráni kapcsolatainak második, a
jászok Kárpát medencei letelepedését követő korszakához a Csörsz-árok mondája
kötődik,2 ezenkívül Szabó László felismerése alapján a jász hiedelemmondákat mint
kulturális egységet szintén ide soroljuk.3

A szembeötlő egyezések miatt egyértelműnek látszik a Szívtelen anya típusú
klasszikus balladáink iráni kapcsolata. Az iráni párhuzam forrása a Pábagfia Ardakhsír
tetteinek könyve, amely a középperzsa nyelv ún. könyvpahlavi változatábaa szintén
pahlavi írással készült i. sz. 600 körül.4 A könyvben olvasható történetek jelentős része
kétségkívül epikus hagyományokra vezethető vissza (ezt akár az itt közölt részletek
alapján is megállapíthatjuk), erre utal az állandó helyek és a motívumok számos
folklór-epikai párhuzama. Az írás a dinasztiaalapító Ardakshír és fia, Sábuhr élet-
történetét tárja elénk. A korabeli Irán felfogása szerint krónikának készülhetett, mára
történeti jelentősége elhomályosult, elsősorban folklorisztikai, irodalmi és nyelvészeti
szempontból őrizte meg értékét. Magyar nyelven Szörényi László ismertette részletesen.5

A szöveg teljesebb változatát és kapcsolatait a csodaszarvas-mondakörrel egy meg-
jelenés alatt álló írásban közlöm. Az előzmények rövid ismertetésével, nyersfordításban
a bennünket most érdeklő részlet így hangzik:

Ardakhsír király a feleségének bátyjait börtönbe veti, illetve száműzi. Felesége
sikertelen kísérletet tesz megmérgezésére. Büntetésül az uralkodó, tekintet nélkül az
asszony áldott állapotára, parancsot ad a kivégzésre. A gyermek egv rejtekhelyen
világra jön, és idegenek nevelik fel. Hét év múlva... Ardakhsír egy nap vadászatra ment,
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lovát egy nőstény vadszamár felé irányította és a: a hím vadszamár Ardakhsir nyila
elé jött, a nőstény vadszamarat megmentette, és magát áldozta a halálra. Ardakhsir azt
a vadszamarat otthagyta, és lovát a csikó felé hajtotta. A nőstény vadszamár amikor
látta, hogy a lovas a lovát a csikó felé hajtotta, előjött, a csikót megmentette, és magát
áldozta a halálra. Ardakhsir amikor ezt így látta álmélkodott, megszomorodott. Lovát
visszafordította és (így) gondolkodott: „Jaj az emberfiának, ha még a szólásképtelen,
oktalan, néma négylábú is a (másik) iránti kedvességében oly tökéletes, hogy
asszonyáért, gyermekéért önmagát feláldozta." Minden arról a gyermekről, akit
(asszonya) a hasában hordott eszébe jutott, és a ló hátán, ahogy volt, nagy jajjal
sírvafakadt.

A Szívtelen anya típusból Budai Ilona balladájának megfelelő részlete a következő:0

Budai Ilona, gyermekeivel együtt ellenség elől menekül. A gyorsabb haladás
érdekében útközben elhagyja a gyerekeket...

,,Monyon tovább, mönyön sűrű fenyves erdőn,
Az elhagyott úton, sittét röngetegön,
Míg eljuta végre egy szép tágas rétre,
Hát egy bivaltehén azon jődögél le,
Az idei hornyát szarva között hozta,
A tavalyi hornyát maga után rítta.
Ezt hogy megpillantó Budai Ilona,
A földre borula, keservesön síra,
Keservesön síra, kárhoztató magát:
»Az oktalan állat nem hagyja el hornyát,
Istenem, Istenem, én édös Istenem,
Hát én lelkös lévén, hogy hagyám gyermekem?!«
Avval visszafordult a nagy fenyves erdőn,
Az elhagyott úton, sutét rengetegön. "

A művek három pontban egyeznek meg:
— az epikus hős elveszejti gyermekét;
— egy páros ujjú patás állat védelmezi kicsinyét;
— a formulaszerű mondás, amellyel a hős kifejezi megbánását gyermeke elveszej-

tése miatt.

A gyermek idegenek által történő felnevelése a Szívtelen anya típus Szegény árva
asszony balladájában maradt ránk. A szövegek rövid terjedelme, esszenciális volta arra
a meggyőződésre vezet bennünket, hogy az egyezések nem véletlenszernek.

A balladatípushoz Vargyas Lajos mongol és magyar párhuzamokat sorol fel."7 A
magyar mese a mongol párhuzamok révén kapcsolódik balladáinkhoz. A mongol
párhuzam őrzi azt a motívumot, hogy a hős gyermekét erdőbe teszi ki — itt viszont
nem az elpusztítás tudatával, hanem védelmezés céljából — valamint a farkas-
motívumot. A gyermek(ek) elveszejtésének kísérletével is találkozunk a mongol
epikában, dinasztián belüli ellentét formájában. Pábagfia Ardakhsir tetteinek könyve
jelen írásban nem közölt részének szintén jelentős alkotóeleme a dinasztikus ellentét;
folklór-^llcai szempontból ezen perzsa és mongol motívumok az epikus apa-fiú
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küzdelem változatai. Az egyik mongol alkotásban az ellenség elől való menekülés
motívumával is találkozunk s a gyermeket pásztor neveli fel. Balladáinkhoz ennél
közelebb áll a Pábagfia Ardakhsír tetteinek könyvében olvasható menekülés, ahol
Ardakhsír kedvese kincseket visz magával.8 A perzsa mű idézett része a
csodaszarvas-mondakörhöz tartozik. A mondakör egyik orosz balladái párhuzamában
az epikus hős családi életében jelentős szerepet játszó páros ujjú patás állat (szarvas)
egy réten jelenik meg, csakúgy, mint balladánk bivalytehene. A rét egy másik orosz
csodaszarvas-balladában is a szarvas megjelenési helye.9

Összegezve elmondhatjuk, hogy az erdő- és farkas-moth'umon kívül a Szh telén ama
típusú balladáink nemzetközi párhuzamaiban a balladáknak megfelelő részek mind
megtalálhatóak az i. sz. 600 körül keletkezett perzsa Pábagfia Ardakhsír tetteinek
könyvében. A perzsa mű ezeken felül további egyezéseket is tartalmaz. A kapcsolat
ténye nem vitatható, minőségére csak további kutatások deríthetnek fényt.
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