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Mázkő meclalion (ábnerQe 26 an): a domborműoiin El-hedu-ana hercegnii, az akkád
Sarru-kin kiróJy leáryla lótható óldozat banutatd§a közben (24. század). En-hedu-
ana oízszintes sóznhbaa rojtozott ruhában járul Istór oltáróhoz udzlathöIglei
híshetébau ahihet oalar7rioel k*ebbtteh dbrózoltak, A medalion md§k olrlaldn

fogadabni felirat un. Ezt az hdekes leletet Urban airtók fel, ahol En-hedu-ana a
tanplon fo'papllíje wlt. Ez az akhád hercegnő mindmdig az első név szerirtt isnefi
szemé$, aki irodalmi művehet írt. Főműoe, az ,,Innin felmagasztalán" mintegl négl
és féI ezer éll múloa kerük - lain betűs ótínisban és angol fordítósban (The
&altatbn of Inaana cinmel) J. zlan Dijk rónai és W. lY. Halh amerikai
asszíriohgus közt:etítésétxl - ismét az olllagjk kezébe. Philadelphia Egteteni
Múzetgn
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En-hedu-ana,

az akkád Sarnl-kín lánya,
az ekő nő emlékére,

aki z:erseit ag)agra irta



l0 Klíma / Mempoámia

Mezopotámia a Folyankőz orszó3a,

ahol a folyik a Paradicsottlot öoezik,

ahol a folyik a partoklt,
a partok a folyikat öIclik.

Richard Weiner: Mezopotámia
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Elősá

A legtöbb emben, aki távol él a tengerektől es az egzotikus tájakól, csábítiák a
messzesege|r, és csábitirik a reg letűnt évszízadok tittai is. En olyan szerencsés
voltarrr" hogy gimnáziumi latintanárom számára Tacitusszal és a góróg mitológiával
nem éít véget a törtenelern. Figyelemmel kisene a tudomány feilődését, és helyesen
ismerte fel, hogy a legrégibb kridonást, ahonnan az ókor feltárása során meriteni
leheg Mezopotímia tórténelmi emlékei ielentik, Ez akkor még távolról sem volt
nyilvánvaló, es a Mezopotámia-kutatás még ma sem felkapott szakteri.iüet. Mikor
azuin eliött az ideie, hogy szakot válasszak, amely élethivatásom lesz, megfogant
bennern a reg elveten mag. S mivel a iogtörténetet választotam, mi sem volt
termeszete§ebb hogy a legrégibb |ogi emlekek földiével, Mezopouimiával foglal-
kozzam. Tapaszalatszerzes közben kiilönöxn az olyan csodálatos gyűjteményekből
ínerítettem sok ö§ztö,nzé§t a munkámhoz, amelyek az ókori Kelet egykori lakóinak
iinnepeit es héd<óznapjait mutatták be. üyen volt a pfuizsi Louwe, a berlini
Vorderasiatisches Museum, a londoni British Museum, a leningrádi Ermitíz§ e§ a

szerény jénai Hilprec}rt-gyűitemény. A sors ióniáia" hogy soha nem iutottam el arra
a foldre, ahol mindez létrejötg ahonnan ez a kultunilis gazdagság származik:
Mezopotámiába. Egyver már úgy látszotq hogy mi is olyan szerencsesek leszibk,
mint egyiptológusaink, akiknek saját intézetiik van Kairóban. A Csehszlovák
Régeszeti Intéz€t tervei azonban sem Irakban, sem Szíriában nem vátak valóra.

A sors tehát úgy hozta, hogy életem nagy szenvedélyét csak közvewe
ismenem meg, mint az a mesebeü kinilyfi, aki egy gyönyórű lány képmásába
szeretett b€le. A Mezopotrimia kulturáis emlékeit és dokumentumait, a küönféle
szerződeseket, történelmi ,pkleveleket", irodalmi emlékeket, ,,tudományos" es

iskolai segedkörryveket, hivaalos okiratokat stb. leíó vakirodalom ma már szinte
áttekintlreteden. Evente tóbb sziz tanulmány |elenik meg e szakterüeten. Ami
egyelőre hiIínyzik, az a vintézis. S nem kevésbé gazdag anyagot támak fel a

régeszek. Eveken át - amennyire köriilmenyeim és szerény anyagi lehetősegeim
megengedték - reszt venern az asszíriológiai kongresszusokon. Mindig örömmel
töltött el az a iellegzetes légkör, amelyben az egyes expedíciók ré§ztvevői
előhozakodnak ,,szenzációikkal". Egyszer egy gyöngyszemmel, amely arra utal,
hogy a két birodalom már megalakulása kezdetén kapcsolatot teremtett egymással

- miként ezt a l0. feiezetből megtudhatiuk -, máskor egy kagylóhéi maréknl
törmelékével, melynek összerakásán az!án három világrész legjobb szakemberei
törik a feiüet. S éppen egy cseh emográfusnő, aki Morvaországban még látott kézi
gyapiri,fonásg vette észíe, hogy az áldást osztó kezek nem mitológiai jelenetet

ábrrizolnals hanem a templomgazdaságban végzett gyapjúgombolyítást és a birka-
gyap|ú kiteregetését száritáskor, Más alkalommal a kongresszus rendszeres resztve-
vói csak egy év műva tudták meg, hol voltak bizonyos ajtók, és hol az ablakok,
amikor a régeszek már egy méterrel mélyebbre ásut le, és a megfelelö helyeken
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megulátrik az ajtópántokat stb., stb. Mennyi kisebb_nagyobb ,,kalandot'' élhet me8
az ember egy-egy ilyen kongresszuson, amikor a terem elsötétiiü, és vetíteni kezdik
a legiL|abb felrárások diáit _ noha közben az előadó csak a puvta tények
felsorolására szorítkozik!

Napiainkban az asziriológia olyan tudomány, amely ugyan a régészet és a
nyelvészet ául már megerősíten hiteles tényeken alapul, de amelyben mégis sok
még a hipotézis, a kifonadan nézet, a paázs szakmai vita. Ebben a válogatásban
megpróbáltam mindazt, amit ma tudunk, és amit még csak sejtiink _ legjobb
tudásom szerint -, közvetíteni azoknak, akik hozzám hasonlóan vándorbotal a
kezii(ben sziilenek, és szívesen utazgamak legalább a térképen, ha már nem ál
modiukban igazáhíl útra kelni.

E könyv megírásakor elsősorban a prágai, bmói és olomouci hallgatóimra
gondoltam, a Náprstek Nepra|zi Múzeumban tartott elöadásaim iránt érdeklódő
lelkes es kíváncsi kózönsegre, a Havlíöek parkban és a Neruda utcai klubhelyiség-
ben ö§szesereglett ifiúságra, a lednicei és a mélníki Honiklub* rokonszenves
tagjaira, vagy akir a píseki, jevíöeki, a Javomík nad Veliökou-i előadótermeket
me8tóltő hallgatóságra. (Az utóbbiban rendkívü élénken érdeklődtek ,,Bábel
tomya" iránt.) ltzokra az elszánt egyetemistákía is gondoltam, akik levélben vagy
telefonon tudakolták : ml az a siqlrrm, ismenék-e Mezopotámiában a vadkuryit,
vajon a sumerek Indiából származnak-e, és igaz-e, hogy Babilóniában egyetlen fa
kivá8í§ít halá al biintették?

Senki ne keressen ebben a kónyvben §zintézist, még kísérletét seml Minden
feiezetét küön könyvben leheme megírni, néha tóbb kötetben is. olvasóimnat
csupán néhány kockát mutatok be abb<jl a hatalmas mozaikból, melyet évezredek
során a mezopotámiai emberek keze és elmé|e létrehozon. Azt is megiegyzem, hogy
sok nehézséget okoz az ókori és a mai nrlajdonnevek és földraizi nevek átírása.
Ebben nincs tel|esen egységes felfogás sem nálunk, sem a kiiüfóldi szakiroda]omban.
Igy fordulhat elő pádául Hammurabi és Chammurapi, E0-Obeid mellett Et Obed
vagy Al Ubaid, Aqarqufu vagy Akarkúf stb. Azonos nevek esetében én mindig
egyféle átírást alkalmaztam, és ezt az elvet igyekeztem következetesen megtartani.

Befeiezésü szeremék köszönetet mondani mindazoknak, akik tanácsaikkal, a
szövegek es a képek beszerzésével segítségemre voltak, Nagyon sok hazai és kiiüfóldi
kollégámnak, barátomnak tartozom ó§zinte, hálás köszönettel, hasonlókeppen a
felesegemnek, aki szüntelen támogatásáva.l és saiát munká|ával is jelentősen
hozzáiárult e könyv létre|öttéhez.

Prága és Malá SkáIa, 1975 avasza

* A Mezógazdaúgi Fóiskol. Keltészeti Káráíek Klubia _ Ford.

A szerző

:

:,] l __
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A szerző előszava a magyar kiadáshoz

A mag;rar es a cseh Kelet-kutatók immáí két nemzedékét baráti vrilak fűzik
egymáshoz. A budapesti tudományegyeteín asszíriológia- és sumerológiaprofesszo-
ra, a nemrég elhunyt Dávid Antal éveken kereszti.il baráti kapcsolatban állt a cseh
Kelerküaíí§ iel€§ kepviselőjével, Bedfich }Iroznf professzorral. Ezért természetes,
hogy a Hroznf 70. szüetésnapja alkalmából kiadott prágai szakfolyóirat, az Archful
Orirntální itímepi szárnába [Synbolae Hroznj íY (1950), € skk.] Dávid is írt egy
cikket a sumer írás eredeteről. A magyar közvéleményben évek óta élénk az
érdeklődes a sumer nyelv iránt. Ezt anúsí§a az a figyelem is, mellyel Magyarorszá-
gon az |96l-es alsotatárlaki (Erdély) triblaleleteket kísérték, melyek megdöbberrtő
hasonlatosságot mutatnak a del-sumeri város, Uruk III B rétegének kepirásos
ttíbláival. A nemzetközi közvéleményt Makkay János uiiékoztatta ó\:k az Orieúa-
lla című szakfolyóiratban [37 (l9ó8), 272 skk.].

A ket ország asvíriológusainak hagyományos baráti kapcsolatait a fiatalabb
nemzedek is ápolja. Kornoróczy Géza egyetemi tanár a sumer nyelv posztgraduális
tanulmányozását Prágában folytatta Lubor Matou§ professzomál, Komoróczy
egykori tanára ininti baráti odaadását a Matou§ 70, szüetesnapia tiszteletére
ösveállitott tanulmánykötetével feiezte ki, amely az Eöwös Loránd Tudomány-
egyetem Ókori Történeti Tanszékei lÜadványainak Assytiolo§a című sorozaában
jelent meg.* Ugyancsak Komoóczy Géza adta ki Blahoslav Hru§ka cseh sumeroló-
gusnak a sumer eposzok Anzu madaráról ín terjedelmes murrlr:áját (Det Mythenad-
let Anzu in Literatur und Vorstellung des altm Mesopotanlaz az Eötvós Loránd
Tudományegyetem Ókori Történeti Tanszékeinek kiadvlínyai |3 |Assyriobgia II|,
l975),

A magyar assziriológiai iskola kiűnóen muatkozott be az euópai ékírásku-
tatók előtt az 197Lben taított nemzetközi tánácskozáson, amelyet a Magyar
Tudományos Akadémiával közösen a budapesti Eótvös Loránd Tudományegyete-
men rendezett meg nagy sikerrel Harmata lános professzor elnókletével. A
tanácskozáson számos kiiüfoldi fudós vett részt, és az ott elhangzott előaűsok
nyomtatásban is megielentek. [Acta Antilua Acadgniae Scientiarum Hungaicac
XXII (1974); megielent l97&ban - lYirtvhaft und Geselkchaft im altm Vorderai-
az, f. Harmana-G. Komoróczy (eds.), Akadémiai Kiadó, Budapest 1976.]

Ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy a magyar olvasók kézhez kapiák
az én kónyvemet is, es az egykor Bediich Hroznf és Dávid Antal között §zóvfrött
barátság hagyománya ily módon tovább folytatódik.

Szeremék ez alkalommal őszinte köszónetet mondani Ágh Andrásnak, e

* Festschrift Lubor Matou§ l, heíaus8€8eben von B. Hru§ka-c, Komoróczy, Assynolo8ia lV.
Budapest 1978.



kótet fordíóiáuk, aki arn tij,rekedett, h€y könyvemct a legapóbb reszletekig
híven tolíufuolia, s eonck tre*ében h€t€kcn & l€vclez€tt velan. Fáradozása arra
ö§ztii,nzi'tt bogy e kiadá§t l€alább az elműt évck tesiel€ntő§cbb fetfodezeseirőt
(rureng-t€pe, Rí§z lbrr Hm| Emar) írt isorenetcsetkel egázitsem § melyek az en
ered€ti L€ziratomban még nem szerepelhenek. Éppígy kösziímt illeti a bratislavai
Madáó Könyvkiaőt es a brrdapesti Gondolat Körryvkiadóq amién keszscggel
frgyelembe venek a szerző cs a foídíüj rnind€n iavaslatát, ho3y a hat éwel ezelőn
ín ktinyv megőrizze idóvoűseg&,

Pníga, 1980. ianuír. tosef Klína

-. : -:-- 
--_---,--.::-_Éd-j.{
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A sumer é§ alk[d szaval átírásáól

A kötetb€n alkalrnazon átírási rendwenől el kell mondanurü, hogy nem azt a

nrdományos átírási rendszen alkalmaztuk, amely átalánosan elteriedt az ókori keleti
szakirodalomban.

Az €kíni§t alkalmaá nyelvek átírásához kialakíton rendszer a latin áUecé
betűin alapul, azoknak az ismereden hangoknak a ielóléére pedi5 amelyeket a latin
nem ismer, az asvíriológia mellek|eleket vezetett be.

Ezek a következők:
h - erös |h| nint a |kn|,
q _ hánn kepzen (velIíris) |k|,
s - |sz|,
s - nyomatékkal kepzett (emfatikus) |sz|,
s - lsl,
t - nyomatekkal kepzea (emfatitus) |t|,
' - gégdób€n kepzen zárhang.

Hogy elkeriiüjiik a fenti diakritikus (mellék)|elek alkalmazását, könyvünkben a

sumer es az akkád szavakat kieites verint a magyar ábecé beniivel ímrk át,
Uryanigy a hoaszú magánhangzókAt (á, é, i, ú és á, é, i, ü) is a megfelelő

magyar hosszú magánhangóval (á, é, í, ú) írtuk át.
A szövegben a ritkion rilló betűs szedes rnindig sumer, a dőlt benís pedig

ahhód *avakat idö|.
Néhány esetbeo azorrban nem keriilhetttik el a tudományos átírás alkalmazá-

sát, az ekínis ugyanis egy-egy iellel szavakat és szótagokat is ielöl. Ilyenkor az
amnos hangzásrr, de más iellel ín sóagokat az átííás mellékielekkel és sorszámo,
zíssal küöntiizteti meg (peldául na, ná, nü na',, na5 stb,, az olvasásban mind |na | 

.

Az akkíd nyelvű szövegek átini§áná alkalmazott nagybetűkkel írt szavak sumer
szóiel€ket |elöln&, a felsó indexbe ín kisbetűs szavak pedig az úgynevezen
determinativumokat (meghatíroák) jelölik.

Gail Emő



Az asszírbbígia h.lscgtabnül rejtébes tudondn .

A, L. Oppenheim

A tudomány
boszorkánykonyháia

Az asszíriológla sziiLletése

es feladatai
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Az asszíriológia sziiúetése előtt

Az egyes tudományágaknak általánosan elfogadott elnevezésiik van. A hagyomá-
nyos közel-keleti nrdományágakhoz soroljuk például az egyiptológiát, a szemitoló-
giáq a hebraisztikát, az arabisztikát, s ide tartozik egy viszonylag fiatal tudományág
is, melyet közmegegyezéssel assziriológiának neveznek. Mikor és hogyan születen
meg, mit tanulmányozott és tanulmányoz - erre próbál válaszolni - ez a feiezet
Az asszíriológia mint rudományág története napjainkban sem zárult le. A régészek
a tellek* átkutatásával még hosszú ideig folytami fogják az anyagi és szellemi
kultura újabb és újabb ernlékeinek feltárását, s a nyelvészek a többi kutatóvál együtt
megpróbálnak lépest tartani velük. Az asszíriológia nehezen tön magának utat,
évekig vetáytársainak kételkedő, gunyoros mosolya kisérte. Helyzetét az is
megnehezítette, hogy nern volt olyan biztos támpontja, mint az egyiptológusoknak
a rosettai kó. Abban az időben, amikor Champollion diadalait aratta, az ékírás
megfejtése még gyerekcipóben ján.

Aligha lenne ma asszíriológia, ha abban a korban, amikor az asszír nyelvet
még élő nyelvként beszélték (2. fej.), nem lettek volna tanítók, akik az ifiúságot ezen
a nyelven oktattrik, és szóárakat, ábecéskönyvekeq szólásgyűjteményeket stb. (ll.
fej.) tillionak össze. Az ,,asszíriológia ősatyiának" Assur_ban-aplitt, a művelt
uralkodóg a híres ninivei könyvtrir megalapítóiát tekinthetjtik. E kónyl,tár felbecsül-
heteden ismeretek forrása nemcsak a kortársak, hanem a mai assziriológusok
számára is. Az ,,asszíriológia atyia" cím Henry Creswick Rawlinsont illeti meg, aki
ket es fá ezer éwel fiatalabb Assur-ban-aplinál. De nemcsak időbeli kiilónbség van
közöttük: Assur-ban-aplinak számos tanító|a volt, akikkel, miként ezzel eldicsekszik
(ll. fei.), a problémákat megvitatta, míg Rawlinson autodidakta volt.

Nehezen képzelheménk el a történelem további alakulását, ha Nagy Sándor
megvalósítja rilmág és Babilónt teszi meg birodalma kózpontjává. Noha Mezopotá-
mia lakossága már arámizálódott (2. fej.), a szertartások és a művelt emberek nyelve
továbbra is a babilóniai akkád, sőt a sumer nyelv maradt. A göróg katonák,
hivatalnokok, kereskedók Mezopotámiába kerüve, figyelembe veíték az uooúQlu
),Qd!lpam, azaz sző szeíiíl't: az ,,asszít beník" ismeretéből származó előnyöket. A
hagyományok aiap|:in Asszíriát olyan nagyhatalomként ismenék, amely egykor
meghóditotta Egyiptomot is, de aligha volt tudomásuk az asszir és a babilóni
nyelvnek mint az akkád nyelv dialektusainak nyelvi rokonságáról. Különösen a
hirvivők, az állam biztonsága fölött őrkdCő katonák stb. kényszerültek rá, hogy
megénsek az ékírásos szövegeket. Eán dolgoztrik ki az ékírás alfabétummal való
átííá&inak módszerét, s ma ezek a görögósített akkád szavak, a graeco-asgtriacák
nagy segítségére vannak az asszíriológusoknak.

Mezopotámia az í. e, 5. szazadban mé8 mágnesként vonzotta a ,,történerírás
atyiát", HérodotoszL A göróq_perzsa háboni című művében (I, I77 _200) nagy
íigyelmet szentelt Mezopotámirinak, néha azonban hitelt adott kísérői téves
tájékoztatásinak is. Művében (IV,87) megemlíti azt a górög-asszír feliratos
oszlopot is, melyet a Boszporusz paíián Dareiosz emelt a szkiták elleni hadjárata
emlékére. Ugyanabban az időben Thuküdidész görög törtenetiró is foglalkozon
Mezopotámiával.
* Arabul: domb; az ókori városok romjai évezíedek alatt e8ymásía rélegződve alakítják ki a

mesteí§éges tellekel - Ford

. ,_,:= -. ==E
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Bérószosz, Bél templomának babilóni papja, aki még Nagy Sándor uralko-
dása alatt született, háromkötetes krónikát írt Babyloniaca (néha Khaldaihdnakz is
nevezik) cimmel, melyet a Szeleukida I. Antiokhosznak aiánlott. Művében az
eseményeket a vizözón előtti konól egészen Nagy Sándorig írja le. Csak másodkéz-
ból, például Josephus Flavius, Euszebiosz stb. kózvetitésével ismerjűk a töredékeit.
Az ékírásos forrásokra egyre ritkábban és csak eltorzitottan emlékeznek; a szicíliai
Diodórosz például (i. e. |. század\ Szemiramisznak a behisztúni sziklán levó
feliratáról iI, noha ott Dareiosz híres felirata és domborműve áI|. h Tusculuni
beszéIgetésebben Cicero is megemlíti Szardanapalt (a görógösített Assur-ban-apli, és
még Horatius is kitűnt a babilóni csillagjóslás (numei Babjllonii) ismeretevel. Am
ezek a művek cseppet sem segitemék elő az asszíriológia megszúletésér.

Aztán hosszú hallgatás kóvetkezeft. Izaiás ószóvetségi próféta szerint:
,,húzódj a sötétségbe, hdldeusoh leánla - . ." (I. 47,5). Csak a legenda maradt fenn
Bábcl tomyának ósszeomlásáról, a vizözónről, az asszírok kegvetlenkedéseiről és a
zsidók szenvedéseiről a babilóni fogságban. Igy az ókori Mezopotámiáról csupán az
ismereteknek és elképzeléseknek halvány visszfénye őrződött meg. Rendszerint
azok tcriesztenék óker. akik a kcrc5zte§ hadjáratok resztvcvóikút vagy mint
zarándokok eljutottak a keleti országokba.

A A4ezopotámia iránti érdeklődés - noha még nagyon bátortalanul -akkor támadt fel, amikor szinte véledenül eljuton Európába néhány jelekkel teleírt
tégla. kő, pecséthenger és agyagtábla. Olyan jelek voltak czek, melyeket az
Ezereg,-éjsztlka mesétben a hangyarágáshoz hasonlítottak, A 18. század kúszöbén az
angol Thomas Hyde és Engelbert Kámpfer német orvos e Perszepoliszbólr
származó jeleket dactuli plramidales seu cuneiformesnek, i|Ietve litterae cuneataelekl
nevezte el. Egyesck az ékírásos jeleket fantasztikus módon a kinai |elekkel
hasonlítonák össze, mások az egyiptomi hieroglifákból vezették le - s mindezt
halálosan komolyan 8ondolták.' CSak egyetlen hipotéZiS közelítette meg a valóságot:
Pietro della Valle, 162l. október 2l_én Perzsiából azt irta! hogy az ékírásos jeleket
a mi irásunkhoz hasonlóan balról jobbra kell olvasni.

Az ékírás megfeitése

A sors iróniájaként a megfejtés alapjául nem a Babilóniából, hanem a babilóniaiak
legyőzőinek földjéról, PerzsiábóI származó feliratok szolgáltak. Ezek a feliratok a
perzsa királyok ósi székhelyéről, Perszepoliszból, a mai Tahte Dzsamsidból valók;
azonosságukat lól7-ben a perzsiai spanyol követnek, Don Garcia Silva Figuero-
ának sikerűt bebizonyitania. Tudósításához hozzáfűzte az ékirás jellemzéiét is:
jeleit apró piramisokhoz és obeliszkekhez hasonlitotta.

Carsten Niebuhro hannoveri _születésű tttdós Reisebeschrcibung nach Arabien
und anderen umliegenden Lcindem (Ufl,eftás Arábiáról és más környezó országokról)
című kónyvében l778-ban már pontos másolatokat közolt a perszepoliszi feliratok-
ról, melyck így a megfejtés kiindulópontjává válhanak, Felismefie, hogy a
feliratokat ,,három ábécével" írták, s ezeket I., II. és III. számmal jelólte meg. Az
I. ábécében 42 ielct számolt meg (ebből 9 nem jelölt bctűt). A következó Épést
l798-ban a dán Frederik Münter tette meg, továbbfejleSztette Niebuhr í'elfedezését:
megállapitotta, hogy az I. _ hangírás, a Ii. - szótagírás és a III. - ideografikus



20 Klíma / Mezopotámia

írász. Úgí ítélte meg, hogy mind a három felirat szövege azonos, csak három
kiiLlönböző nyelven van írva. l80Gban kiadott unrrlmányában az azonos helyeken
ismédődő |elcsoportok összehasonlításával meghatározta a ,,király" es a ,,királyok
királya" szavak jeleit Antoine Isaac Silvestre de Sacy már l793-ban hasonló
eredménlre jutott a naks-i-rusztemi pehlevi feliratok alapián: Paöt},sú( Pcor-
}éav-nwlkan malka, azaz a kirrilyok kinilya görög megfelelő|éból kiindulva.

Grotefend érdeme

Az ékírás reitélyének kulcsát a német Georg Friedrich Grotefend (1775-1853)s, a

göttingeni gimnázium görög- és latintanára találta meg. Az ékiráskuutásban
izerzett érdemeit mékelték l975-ben Góningenben a sztiLletésének kétszázadik

éúordulójrin rendezen nemzetközi iirrnepségen. Grotefend tudományosnak aligha

nevezhető indítékból iutott el a megfejtéshez: fogadást kötött a barátjával, hogy egy

bizonyos határidöre megfejt| az ékírást, A fogadást megnyene, és banítja, Fiorillo
1802 veptemberében a göningeni Tudós Társaságnak benyúitotta Grotefend
latinul in ka3üi4 d2 cuneatis quas vocant inEciptianibus Persepolitanis legendis et

explicandis retatio (E|őz*es jelentés a perszepoliszi tigynevezett ékírásos feliratok
olvas,ásánj,l és értelmezéséról)' című tanulmányát. Grotefend a megfejtésnél a görög

és a latin nyelv, az ószövetségi szóvegek és az /;veszía* ismeretére támaszkodott;
persze nagy segitségére volt bámulatos kombinációs képessége.

Először a Niebuhr csoponosítása szerint az I. ábécével in (ehát Münter
szerint a hangírásos) felirat megfejtésehez kezdett hozzá. Mivel ez állt az első

helyen, úgy ítélte meg, ltogy ezt az uralkodóház hivatalos nyelvén, tehát perz sául

irták, s az Akhaimenida-uralkodóháznak nrlaidonitható. Mindkét feliratban válto-

zatlan sorrendben elófordutt hét iel, mel}et ,,kirrily"-1x| gtvasott. Az egyik esetben

a hét ielből álló csopon közvetlenül egymás után kétszer megismédődött, s a hét

ielhez mindig négy elterő jel kapcsolodott. Az elóbbi sorrendet Grotefend ,,királyok
királya"-ként énelmeae (A ábra, 4-5.; B ábra, 4-5.), az utóbbit ,,na8y
király"-ként (A ábra, 2-3,; B ábra,2-3.). A mindkét felirat eleién megtalálható,

de nem azonos formájú 7 jelet Grotefend az Akhaimenida-uralkodó nevének

tartotta. Azt is megállapitotta, hogy az első felirat első |elei megismédődnek a

második feliraton, de itt már a hatodik helyen. Ebből arra követ}ezteten, hogy a

mrisodik feliraton Y. királynak, X, király aplrinak a neve található, akinek a neve az

elsó felirat ele|én szerepel.
Ekkor érvényesüt Grotefend kombinációs kepessege, mely á perzsa történe-

lem ismeretére támaszkodott, Rögtön észrevene, hogy az első feliraton az apa nevét

nem követte a ,,király" tinrlus. Ez volt a fordulópont. Most már csak fel kellett
idéznie az Akhaimenidák utódlási §orrendiét. A szóban forgó uralkodó vagy

Kambüszész (perzsiul Kambúdzsija) leheten, akinek az ap|a Kiirosz (Kurus) és az

unokáia Kambüszesz volt, vagy Hüsztaszpész (Vistászpa) akinek a fia Dareiosz
(Dáraiavahaus) és az unokáia Xerxész (Khsájársá) volt. Az elsó változatot a nagyapa

és az unoka névazonossága mian kizárta; a második megfelelt a felirat ieleinek.
Ezuíám az A,Deszta v,giségével behelyenesitene a hangénékeket a jelekbe. Mivel az

* Az iráni Zgrathu§ztra (i. é. 7. §zized?) vallá§áíak szent kiroyve. - Fotd
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Perszepoliszi perzsa ékírósos feliratok
(Me§eglzés: a sorok előtti njmai szám az egles szöaegek sorszámát jelőIi,)
A I. Dareiosz felirata
Atírósa

I (1) D(a)-a-t(a)-j(a)-a(a)-u:(a) (2) kh(a)-da)-a-j(a)lh(a)-l-j(a)
II (3) v(a)-z(a)-r(a)-k(d &) kh(a)-s(a)-a-j(a)-th(a)-i-j(a) (5) hh(a)-s(a)-a-
I -a-j(a)-th(a)-i-j(a)-a-n(a)-a-n(a) (6) kh(a)-da)-a-j(a)-th(a)-i-j(a)

IV (7) d(a)-h(a)-1@)-u-n(a)-a-m(a) (8) Vi-i-da)-t(a)-a:z(a)-p(a)-h(a)-j(a)-
V -a (9) p(a)-u-sz(a) (10) H(a)-kh(a)-a-n(a)-n(a)-i-da)-i-j(a) (11) h(a)-
VI -j(a) (12) i-m(a)-m(a) (13) t(a)-cda)-(a)-m(a) (I4) a-ku-u-n(a)-u-s(a)

Olvasqt&
Dórajauaus hhósrijathija aazraka hhsdjathija khsdjathijánám hhscijathija dahjunam
Vistászpahja pusza Hakhómaniija hja iruam tacsararn akunaus,
ForditásO

,,Dareiosz, a nagt király, a kirá|lok hirá|la, az orsz<lgok kiráfuq Hüsztaszpész rta,
az Ahhqimenida építette ezt a palotát."
R, Xerxesz felirata
Atírrjsa

I (1) Klda)-s(a}j(a}a-(a}s(a)-a (2) kh(*s(a|q-j(+th(a|1-1@) Q) da|z(a}(a}
II -h(Q Q) kh(a)-s(a)-a-j(a)-th(a)-i-j(a) (5) kh(a)-da)-a-j(a)-a-
III -n(a)-a-m(a) (6) D(a)-a-r(a)-j(a)-v(a)-h(a)-u+(a) (7) hh(a)-s(a)-a-j(a)-

th(a)-
IV -i-j(a)-h(a)-j(a)-a (8) p(a)-u+z(a) (9) H(a)-kh(a)-a-m(a)-n(a)-i-s(a)-i-j(a)

Oluasata
Khsajársá hhájathija oazraka khsdjathija khsájathijánám Darajaaahaus khsdjathi-
j ahj á pusza Hakh<imanisij a
Fofdítása
,,Xerxész, a nagl hira|l, a királlok kirdl7,a, Dareiosz kircilynah a fi,a, az
,1khaimenida, "

2|
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Aoeszta perzg, nyelve csak hasonló volt az őperzsálaz, az eredmény nem lehetett
százszázalé]ros. Maga Grotdend meg volt gyözódve róla, hogy huszonkilenc jelet

fe|ten meg, vagyis szinte az egész ábécét. Valójában csupán tízet fe|ten meg
helyesen, s Miinter felirataibrjl még további kettőt, igy az óperzsa ékirásos jelek

egyharmadának hangéneke már nem volt többe reitély.
Grotdendnek alig volt része elismerésben. Ahogy ez már a zseniális

felfedezőkkel tönenni Mokott, az ó munkáiát is bizalmadanság és ginyolódás
kíséne. Megfeitését az Idcen über die Politik, den Verbehr und den Handel der
umabnsten Völker der Alten |Yelt (Gondolatok az Ovtlág legjelesebb népeinek
politikájriról, érintkezeséről és kereskedelrnéről) című műben aligha kereste bárki is.
Ezt a művet Amold Hermann Ludwig Heeren göttingeni tórténész adta ki. A 2.

kiadásban már önálló mellékletként szerepel G. F. Grotefend: Uber die Erklcirung
det Keilschiften und besonders der Inschiften znn Pnsepolrs (Az ékirás és különösen
a perszepoliszi feliratok megfeitéséről)to gírn6 tanulmánya.

Grotefendnek sok követője volt, pádául a francia Eugéne Bumouf és a
norvég Christian I:ssen, akik barátok voltak, de önrillóan dolgoztak, Bumouf
fejtene meg a,,k" és,,z" hang jelét, Lassen pedig eljutott a telies perzsa ábécé

megfejtéséhez, és a szanszkrit nyelv ismerete alapján rámutatoú arra, hogy a perzsa
ábécében az ,,a" ki,ilön jelét csak a szó eleién vagy mássalhangzó előtt írják ki,
ki.illönben nem tiirrtetik fel.

A penzepoliszi perzsa ékírást tehát megfeitetté\ a további két változat
azonban még mindig megfe|tőre várt. Grotefend a II., szótagfuásos változatot

,,rned"-nek nevezte, a III.-at pedig ,,babilóni"-nak, de előrehaladott kora miatt
ezeket már nem tudta megfejteni. Haláa előtt még megérhene, hogy az általa
sikeresen megkezdett munka tehetséges fol},tatóra talált: Edwin Norris (1795_
1825) londoni kutató már a H. C. Rawlinson által lemásolt behiszníLni felirat elami
vövegéből is merít}tetett. O is a személynevek alapján fejtette meg az elami
szótagjelek hangértékét.

A behisztríni felirat és Rawlinson

A perszepoliszi feliratok III. ékirásos változata azonban továbbra is rejtély maradt.
Megfejtését csak egy ú|, terjedelmes forrás felfedezése segíthene elő: a háromnyel-
lú behiszn!:i sziHafelirat. A Hamadánból Kermansahba vezetó út mentén a ma-
gaslati sztyeppen ernelkedik az 54O méter magas behisznrni (a szicíliai Diodórosz
és utána néhányan BíszuniLrrnak nevezik) szikla. I. Dareiosz itt vésette be a csaknem
függőleges falba l20 méter magasan a fold fölött a Gaumáta, vagyis az ál-Szmerdisz
vezene lázadók ftilött aratott győzelmét dicsőitó domborművet és az alana levó
feliratot perzsa, elani és babilóni nyelven. A 7 méter magas felirat szélessége is
figyelemre méltó: 20 méter.

A sziklán a felirat babilóni része valóságos kihívásként meredt a kutatókra,
hogy valaki megfeirce rejtett titkát. A nagy feladatra Henry Creswick Rawlinson
(1810-1884) a kelet-indiai hadsereg fiatal angol tiszt|e vállalkozott.l t Amikor a

sziklát először megpillantotta, huszonót éves volt. Huszonhárom éves korában
érkezen Perzsiába, de már tizenhét éves korában tolmácsvizsgát tett hindi és perzsa
nyelvből. 1835-ben a perzsa sah fivérének katonai tanác§adóiává nevezték ki

,-- = --



.{ tudomány boszorkánykonyhája 23

Z ?-,: 
"-a-:_:<:, 4-, -?;

=,_e---

Dareiasz dtlmbomtűoe a behisztúni szikkin a hdronnyelvű ékíráns felirattal,
ane\nek babilóni részét H. C. Rawlinmn íeitette meg a 19. sxizad ekő felében,
lerahva ezzel az asszíioh§a tudonónydnak alapjait

Kermarrsüba, így kertiüt a behisztuni szikla kózvetlen közelébe, s ez megpecsételte
rovábbi sorsát.

Anól a perctől kezdve, hogy a sziklát megpillantona, még rilmában sem volt
n},ugta tőle. Katonához méltóan |árt el: előbb távcsóvel szemügyre vette az
obiektumoq majd létrát és kötelet szerzetq egy kurd legény segítségével felmászott
a dombormű ékírásos feliratához, s a sziklafalon egyensűyozva, nedvszívó papírral
pacskolatot készíten róla. Munkája kellős közepén azonban katonai paranccsal
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visszarendelték: három éwe el kellett búcsúznia sziklájától. 1842 májusában
Dél-Afganisztánban részt vett a kandahári ütközetben, amely után eltűnmek
nyilvánitották. Nemsokára azonban élve és egészségesen ismét felbukkant sziklája
tövében. De megint csak visszarendelték. l84,1.ben harmincnégy éves korában
ezredesként tért vissza harmadszor a sziklához, hogy feladatát végérvényesen
megoldja. l85l-ben jelent meg a londoni Royal Asiatic Society (Királyi Ázsia
Tánasíg) kiadásában a Manoir on the Babybnian and Assyrian Inrciptions
@rtekezés a babilóni es asszír feliratokról) című könyve, melyben közölte a
behisznjni felirat harmadik részének megíejtését: a felirat ósszesen ó00 ékirásos
jel.éből. 24ó-ot megfeiten.

Rawlinson ezután sem hagyia abba a kutatást. Tudományos munkatársaival
négy kötetben kladja a Cuneiform Insciptions of lVestem lslc (Nyugat-Ázsia
ékírásos feliratai) című monumentális művét (l8ól- 1870), melynek ötödik kötete
csak haláa után jelent meg. Rawlinsont az ,,assziriológia atyjának"tz nevezik.
Rivrilisa, Jr;les Oppert joggal monda róla: ,,Razr.rlinson nag érdemehet szerzett az
emberisé8 íej lőüstörteneűnek kutqtásdbqn. "l3

Az asszíriológia sztiletése

Amikor Rawlinson Áada a Manoirt, már sok ékirásos szöveget ismenek. A
régészek eredeti lelőhelyeiken, Assztia és Babilónia földjén (3. fei.) százával, majd
ezrével és százezrével hozták napvilágra az újabb ékirásos szövegeket, a paloták
falain, a szobrokon és főkent az a8yagtáblákon talált feliratokat. A régészeti leletek
szaporodásával az asszíriológusok száma is gyarapodik. Mindenkit nincs módunk-
ban megemlíteni. A svéd Isidor Löwenstem a khorszabádi feliratokkal foglalkozotq
meghatározta benniit a ,,kiníly", a ,pagy" és a többes szám jeleit. Sőt a franciák úgy
vélték, hogy Félicien Caignan de Saulcy (1807-1883) a behisztuni felirat
harmadik változaónak megfejtője, és Rawlinsont csupán plagizátornak tanották. Ez
a nézet Joachim Ménant-nak (1820- 1899} az első francia asszíriológiai kézi-
köny-vtl 5".rz616o.0 elfogult hazaszeretetéből fakadt. Az úttóró hármas utolsó ugja
Frangois de Lenormant (1837-1883) volt, az első sumer nyelvtan (1873)

összerillíója.
Az ékírás kutatásában kiemelkedő hely illeti meg lrrles Oppert-t (1825-

1905). u Róla nevezték el a párizsi Collége de France-nak azt a nagytermét, ahol az
asszíriológiai kongresszusokat tartiák. A huszonkét éves hamburgi fiatalember
l848-ban faji okokból elhagyta hazáiát, és Franciaországban telepeden le. Új
buájinak nemcsak assziriológiai munkával szerzett megbecsülést: lerakta a

sumerológia alap'ait is, megalapította aa az új tudományágat, amelynek még sok
akad.ilyt és sűyos nézeteltéréseket keUett leküzdenie.

Az asszíriológia igazi úttöröje volt Claudius James Rich ( 1786- 1828) angol
asszíriológus is. Kétszer, l8ll-ben és l8l7-ben látogatott el Babilónba, tehát ióval
a rendszeres feluírás megkezdése előtt. Nagy mennyiségű ékírásos feliratot publi-
kílt, s mellékletként közölte a babilóniai romok térképét és a műemlékek vázlatát.
Rich közlemenyei Byront is megihlenék, harásuk leginkább Don Jual című
művében ( l82l) érezhető.

A másik lelkes angol asszíriológus William Henry Fox Talbot ( 1800- 1877)
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volt. A matematikán keresztül juton el az asszíriológiához (ebben nem állt egvedül);
sőt a fényképezés tcrén is kinint, ő szabadalmaztatta a róla elnevezett talbotipiát,
Közzétette Szín-ahhé-eriba és Assur-ah-iddina prizmafeliratainak* angol fordítását,
de különósen annak az,,érettségi vizsgának" a szorgalmazásával vált ismertté,
mclyeI az assziriológiának le kcllctt Lennie,

Több szempontból is szii(ségessé vált az eddigi megfeitések hitelességének
ellenórzése. Egyesek tulzon kétkedésükkel aláásták a kuutók önbizalmát. Még
Rawlinson is beismerte, hogy egyszer annyira hatalmába keritette a kétségbeesés,

hogy fel akan hagyni a munkával. Noha a feliratok anyaga gyarapodott, még voltak
olyan jelek, melyek ellenálltak mindcn megfcjtósi kísérletnek. A legnagyobb
nehézségct a tulaidonnevek olvasata okozta.

Hogyan jóhetcn rá például a megfejtő arra, hogy a könnyen olvasható
szótagjelekből á||ó an-ag-níg-du-ie§ csoportot sumer szójclekként kell értclmczni (az

AN szótagértékű jel a sumer DINGIR - ,,istcn"; az AG jel olvasata Naöú; ez a
két jel tehát ,,Nabú isten"; a NIG.DU o|vasaía kudurnnt, jclcntése ,,elsőszülött
fiú"; a SES olvasata nasarw4 jelentése ,,megvédeni"), s folyamatosan Nabú-hudur-
i-usurnak kell elolvasni, amelynek jclcntésc ,,Nabú isten, védd meg az elsószülött
fiúC'. Hogyan jött rá, hogy itt az ismert bibliai személyről, Nabúkadnezárról van
szó? Az ilyen jellegű nehézségekből ekkor már kisegitene az asszíriológusokat a

ninivei könyvtárban megtalált szójegyzék, melyben a szótagjel olvasata mellett
felfedezték az egyes jelek ideografikus olvasatának jelólését is (l. a táblázato|.
Az asszíriológia most már nyugodtan leérenségizhetett.

Az asszíriológia érettségiie

Szinhely a Királyi Ázsia Társaság londoni székhelye. A kezdeményező:
§í. H. F. Talbot, aki az 1857. március l7-én kelt leveléhez mellékelt lepecsételt
boritékban elküldte I. Tukulti-apal-Esarra újonnan felfedezett feliratának fordítá-
sát, és azt javasolta, hogy a leforditására kérjék fel az ír Edward Hincks
(1792- 1886) és H. C. Rawlinson ékírásfejtőket. Rajtuk kívül meghívták Jules Op-
pert-t is. AZ érdekelteknek 1857, május 25-ig (valóban, még ma is ez az irásbeli
érettségik időpontja) kellett lepecsételt boritékban elküldeniük fordításukat. Mikor
a boritékokat felbontották, kiderült, hogy az asszíriológia leérenségizett, ha nem is
kiűnőre, de nagyon jó eredménnyel. Rawlinson és Hincks forditása állt egymáshoz
a legközelebb, noha csak Rawlinson fordította le a teljes feliratot. Talbot fordítása
volt a leggyengébb, Oppert-é pedig sajátos megfogalmazásaival tűnt ki, A bizottság,
melynek élén a társaság elnöke, Horace Hayman Vilson állt, cgyértelmű döntést
hozon: a hasonlóságok, sőt a fordítások helyenkénti teljes azonossága azt bizonyít-
jrik, hogy az ékírás megfeitése befejezett ténynek,,,an accomplished fact"-nek
tekinthetó.ló Mivel eddig a feliratok kizárólag Asszíriából származtak, az új
fudományág az ,,assziriológia" elnevezést kapta. De hamarosan kiderült, hogy az
ékírás kutatását ez az elnevezés szűk gallérként szoron8atja.

* Az assziriológiában prizmának nevezik az olyan, agy.gból készült, n'yolcszö8 kere§ztmelsze!ú, olykor
két vé8én kissé elkeskenyedő ha§ábot, m€lyen hos§zabb, tönéneli úrtalmú feliratokaí örökitettek meg.

-G.E.
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Szót tér a sumerológia

A gyarapodó anyaggal sokasodtak a problémrik is. Felismenék például, hogy az
asszír és a babilóniai nyelv egy nyelvnek, az akkádnak két, egymáshoz kózel álló
nyelvjárása. Elnevezése a Samr-kín (4. fei.) által alapított, de mindmáig fel nem rárt
Agade főváros nevékil származik. Ez a kenősség már az asszíriológia úttörőinek,
Oppert-nek és Rawünsonnak is sok fejtörést okozott. Rawlinson a sumereket
,,babilóni szkitáknak" nevezte, ,,akiknek emikai elnevezése az akkád", Oppen már
l869-ben a sumer nyelvet a sumerek nyelvének tartotta. Tel'es egyetértésre csák
nehány éwized műva iutottak.

Az assziriológia egyik,,atyja", Friedrich Delitzsch (1850-1922) asszír
nyelvtanának előszavában Oppert nézetét még l889-ben is teliesen elvetette:,,l
sani akHkloknak igazuk lesz, ha Nahi istnüknek tulajdonítjók qz írós íeltaldlósát,
és az a kiirübneny, hogl soha sehol - a kassúk hioételéuel - nan említenek eglt
harmadib sumer-akkdd nepa, aégül is azzal rnagnrázhatő, hogjl ilyel nep nem is
létezett"' IÁoA Heuzey, de Sarzec munkatársa l884-19l2-ben kózzétette a
Dfuouz,vrtes m Cha]dce par Eraest dc Sarzec (Emest de Sarzec felfedezései
Khaldeában) című terjedelmes művét, mely kizárólag sumer szóvegeket tartalma-
zot! kiegészítve sumer szobrok és domborművek képeivel, amelyekről még a laikus
is első láuisra megálapítia, hogy felnínően eltémek a ninivei vagy khorszabádi
műemlekek ismert semi típusaitól. Ebben az idóben publikálta Rudolf Emst
Briilrnow l Clasifed List of all. . . Cuneiform lcleograpás. . . (Valamennyi ékírásos
iel . .. rendszerezett ieg}zék. ..) című mindmáig alapvető asszíriológiai művét,
melyben az összes addig ismen kifejezésevel a sumer nyelv is szerepelt. l907-ben
ielenik meg Frangois Thureau-Dangin francia és német fordítisában a sumer és
akkád királyfeliratok gyú|teményel &aneische und akkadirche Kiiniginschiften
(Sumer es akkád kirrilyfeliratok). Ez végül is telies pálfordulást eredményezett:
Deligsch l9l}ban kladja a Sumerisches Glossart (Sumer szójegyzék) es l91.1ben
a Grijfldzüge drl sunetischm Grannnaír'Éot (A sumer nyelvtan alapiai), tehát annak
a nyelvnek a nyelvunáq melynek létezéséröl egy évtizede még hallani sem akart.
Ezzel elismené\ hog5l van sumer nyeln de hogy kik is voltak n:la|donképpen a
sumerek - arra máig sincs válasz.

Az ékífás Mezopotámián kívül

A műt század végen Kisrizsia szívében, BoÉazköyben ismeretlen nyelven ín
ékírásos tibltik kerültek napvilágra, melyek nyelvét _ a hettitát - Bediich Hroznli
cseh kutató fejtene meg l9l5-ben. Csehszlovákiában az e témával foglalkozó
tanulmányokban mindig az olvasható, hogy Hroznf az ékírást fe|tene meg, pedig
erre máí nem volt viikség, mivel a heniták az ékirás egyik közónséges, reg
megfejtett változatát hasznáták. A henia szövegeket bárki elolvashatta, aki ismene
az ekírás jeleit, csak éppen nem értette meg őket. Hroznf találta meg e nyelv
megfejtésének kulc§{it, és így kiérdemelte a ,,cseh Champollion" nemzetközi
viszonylatban is elismerő címét.

Kisázsiában megtalriltrik a lrlrrili, a palaumnili és a hurri (hurili) nyelv
ékírásos emlékeit is: Asszíriától északra pedig szintén ékírásos urarfui feliratokat
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fedeztek fel; Elamban is használatos volt a piktografikus irás (képirá$ mellett az
ékírás. Az ékirás használatának peremterületeiről származó legutolsó felfedezésként
egyelóre a két világháboni közön a Földközi-tenger szíriai partvidékén, Rász
Samrában, az egykori U8aíitban tatált ékírásos táblákat tartiák számon. Úidonságük
a 29 jelből áló, hangokat jelöló ékírás, mely a föníciai és a héber ábecé
közvetítésével elvezet a górög ábecéhez és ezze| a mí írásrendszeriinkhóz is.

A cseh asszíriológia

Az új felfedezések mindig úi dokumentum- és feliratos anyagot ielentenek) és ezzel
úiabb problémrákat is, amelyek iránt már nemcsak az asszíriológiát hagyományosan
művelő országok kutatói érdeklődnek. Csehszlovákia is azok közé az országok közé
tanozik, amelyek nem voltak jelen az asszíriológia sziiLletésénél, de igyekeznek
behozni lemaradásukat Egyébként a cseh kutatók az ókori Kelet kutatásának régi
és tanós hagyományára támaszkodhattak, melyet a Biblia ihletet, amint ez
Kosmas* es Dalimil** kíónikából kideriiLl, de hamarosan az ltazők közveden
megfigyeléseire is. Ezek kóziiü a legrégibb Friauli Oldiich cseh szerzetes 14. százaü
latin nyelvű útiraiza, melyberr eínlíté§t tesz arról, hogy utazása során ellátogaton a

,,nagl Khaldea kirdlyságba", amtkot is ,,elhaladt Bóbel torara rnellett, mely negmapi
jólisra oan a oórcstól (azaz Baghdadól)".l7 Martin Kabátník már csehü ína meg
útiraját, amelyben beszámol a |4. század elején megten hosszú vándonitjáól
Konstantinápolyon keresztiil Kisázsiába, onnan pedig Szírián és Palesztinán át
Egyiptomba.'8 A polZicei és bezdruZicei Kri§tof Harant lovag lóO8-ban adta ki úti
emlékeit közel-keleti t!iá!ío| Utazds a Cseh Kirdlysdgból Velencébe, majd innen a
Szmtfiildre, ]tidea fildjere és toalibb Egliptomöarl címmel.

losef WiirrscI1 a plzeni ipariskola tanára már újkori uazóként járt a
Közel-Keleten. l88}ban el|utott egészen a Van-tói& ahonnan magával hozon egy
téglát, melyen a babilónihoz hasonló urartui ékírással írt felirat látható. A téglát a
Náprstek Néprajzi Mrizeumnak ajándékozm.lo Ú!át a Közelről és tówlról című
köny,vében ína le.

A modem Kelet-kutatás hagyományát Csehországban Jaromír Bietislav
Ko§ut2l teremtette meg. Szakmai képzettségét Lipcsében szerezte; l879-ben,
huszonöt éves korában doktorát keleti nyelvészetből a prágai egyetemen. Egy év
műva váradanul meghalt, de volt már egy tanítványa, Rudolf Dvoiákrr, aki néBy
éwel Ko§ut halála után doktorát, l89Gben, harmincéves korában a keleti
nyelveszet tanárává nevezték ki mint első Kelet-kutatót a megosztott cseh
egyeternen.*** Dvoiák száes látókörű Kelet-kutató volt, a semi filológia (arabiszti-
ka) mellett a turkológiát, indológiát, sőt a sinológiát is művelte. Bolinben az
asszíriológia egyik ,,aryirinál", Delizschnél tanult, ezén érthető, hogy érdeklódótt
az ókori Kelet es küönösen Mezopotámia iránt. Az ő érdeme, hogy az Ottlrv
Slou,ík naucny (Ono-féle lexikon) e témakörre vonatkozó szócikkei rendkíviil

'Kosma§ a t2. §zázed eleien állitotta össze chronicon Boedlorufi című művét, amely Anonymus

Ge§ta Hungeforuín címú münkáiához ha§onlithato, - Fotd.
** A 14. századi Kíonika Daliúilova hazaíia§ beállítottsígú r5cseh verses kón|ka. - Ford.

--- Pnígában egyideiűeg műkiHótt c§eh €§ német egyeíú&. - Ford,
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szinvonalasak. Korához viszonyítva küónösen kiemelkedő az ékfuásól írott cikke.
Sokkal tekintélyesebb Kelet-kutató volt Justín Václav Prá§ek23, aki küföl_

dön ióval több elismerést aíatott, mint hazájábn, ahol megmaradt a kereskedelmi
akadémia tanrirának. Egyetemi katedrát sohasem kapott, noha idősebb volt az elóbbi
két kutatóná. Mégis az ő érdeme, hogy a cseh tudomány is bekapcsolódott a
nemzetközi tudományos élet áramlatába. Még a kolini gimnázium tanáraként
1897-ben erettségire készitene fel egy tanítványát, aki azrán egész életében hálával
emlékezen rá. Ez a tanítvány a későbbi Bediich Hroznli akadémikus volt. Hroznf
emlékirataiban uí 1íia: ,,Kolínbon csah dr. há§ek tqfló" út szívességéből, aki
kiinyleket kölcsiinzött nekanl a kajnlotóráajl jutottan ékíróswl foghlkozó kiin9oeh-
hez, alni aziin egl egész éIatre neghatározto tudományos munkássógonat."2a
(Venkov, l93l. január l.) Prá§eket á meg nem kapott egyetemi katedráért bizonyos
mértekig kárpótolta a legelőkelőbb hazai és küfoldi tudományos intézetekben
betóltött tagsága es a munkáit méltató számtalan elismeró kritika. Tanulmrinyainak
nagy részét az asszíriológusok még ma is értékes szakirodalomként tartják szárnon.a

Bediich lLoznf (l. kép*) kuatói es tanári portréja iól ismert a könyveiből,zo
előadásaibol, a rádióbol, a televízióból és az áete alkonyán róla készült filmből. A
cseh orientalisták arckepcsamokában őt illeti meg az első hely. A becsi Egyetemi
Könyvtár könyl,tárosi címének elnyerése után l905-ben a bécsi Bölcsészettudomá-
nyi Kar docense, ma|d tíz év mulva címzetes professzora lesz, és l919-ben,
negyvenév€s korában a prágai Károly Egyetemen kinevezik az ékíráskutatás és az
ókori Kelet történetének rendes professzorává, Ekkor már megfejtene a hettita
nyelvet, es megalapítona a Kelet-kutatás önálló ágát - a henitológiát. Amikor
munkássága 1952. december l2-én végleg lezárult, publikációinak bibliográfiája
több mint 350 ételből állt, nem számitva a nemzetközi kongresszusokon megtartott
rengeteg elöadását, beszámolóját és közleményét. Szülőhelyén, Lysá nad Labem-
ban, az ő nevét viselő téren megnyílt a Bediich Hrozn! Múzeum, az ókori keleti
kulturák múzeuma, tórekvéseinek és megvalósított céljainak néma, mégis ékesen
beszéló anúja,

A cseh asszíriológusok arcképcsamokából nem hagyhatjuk ki Václav
Hazukát sem, aki lgll-től a prágai Teológiai Karon az asszíriológia és a sémi
nyelvek professzora volt. Munkáiban az ókori Mezopotámia társadalmi-gazdasági
kapcsolatait és jogi viszonyait próbáta megvilágítani, melyekkel ugyanakkor egy
mrisik prágai professzor, Paul Koschaker is foglalkozott. Hazuka mint nyelvész
nagyszenien kiegészítene Koschakert; Koschaker, aki később viszonzásként Lipcsé-
ben számos szláv diákot tanított, ezt az együttműkMést munkáinak előszavában
mindig nagyra éíékelte, és hálásan megköszónte.

Az ókori Kelet-kutatásban Prágát már az elsó világháború előtt nemzetközi
munkahelyként Brtották számon, s ezt a rangiát később is megőrizte. A világ
leghíresebb orientalistái keresték fel Bediich Hrozn;it. Prága hímevét öregbítette az
l949-ben Hroznli 70. szüetésnapjának tiszteletére rendezett orientalista kongresz-
szus is, melynek hagyománya mindmáig él.

* A fekele-fehér ke!Ékre alab szárirnal, a szines képekre ómai számmal utalurtk.
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Az asszíriológia ielenlegi nemzetközi központiai

Az assziriológiát már hagyományosan művelő országok, Anglia, Franciaország és
Németország mellé egymás után tóbb ország is a nemzetközi porondra lépett.
Oroszországban V. Sz. Golenyiscsev, A. P. Riftin és más assziriológusok már az
első világháború előtt megalapozták a szovjet iskola mai tekintélyét, mely a
lcningrádi Ermitázs és más múzeumok megbízható ékirásos gyűjteményeinek
kincseire is épü. Az I. M. Gyakonov27 vezette leningrádi iskola napjainkban is a
nemzetkózi élmezőnyhöz tartozik.

Az óceán nrlsó partján is fokozódon az érdeklődés Mezopotámia kultúrája
iránt. Sok egyetem önálló kutatásokat végzett, és megalapította saját ékírásos
gyűjteményeit. Jelenleg az assziriológia legjelentősebb amerikai központja a
chicagói Oriental Institute, melynek szerkesztésében jelenik meg a modern
assziriológia alapműve: a Chicago Asslian Dictionary (Chicagói Asszír Szótár),
pontosabban a I'he Assyian Dictionary of the Oiental Institute o.f the Uniaersity of
Chicago) (h Chicagói Egyetcm Keleti Intézcténck Asszir szótára). Csak a sumer
nl,elv rendszercs szótára várar még magára.

A második világháború úán Japánban is művelni kezdték az ásszíriológiát.
Majd Lengyelországban, Jugoszláviában, Finnországban, Hollandiában, Dániában,
Belgiumban, Svájcban, Ausztriában és másutt is bűvkörébe vonta a fudósokat az
ékírás.

Végűi néhány szót az őshaza, azaz líak és Sziria asszíriológiájáról. A
mczopotámiai terület mai örókósei fúggetlenségük kil,ivása óta az asszíriológiát
nemzeti tudományuknak tekintik, és a sumerekben, babilóniaiakban, asszírokban
stb. az elődeiket látiák.

Mikor l959-ben Irak nemzeti forradalmának évfordulóját ünnepelte, a
régmúInal fennálló szoros kapcsolatot az ünnepi felvonuláson allegorikus élőképek-
kel íejezték ki. Szekerén vitték a menetben Uru-inim-ginát, az első társadalmi
reformefi, bemutatták a ,,Pitagorasz-tételt", melynck alapelvét itt már jóval a

8örö8ók előtt fclfedezték, egy másik kocsin a,,Bábel tornyának" makettjét vitték,
sumer hárfásnők vonultak az Ur-i ,,mozaikzászló" alatt stb.28 A baghdadi egyete_
men ma mál az asszíIiológia önálló rudomány. hazai szakemberek tanitják, akiket
részben az oda mcghivott cseh vendégkutatók képeztek ki. Bahgdadban megalapi-
tonák az Irak Múzeumot, mely gazdag gyűjteményeivel a világ leghíresebb
múzeumai közé tartozik. Ezt ékesszólóan bizonyitotta az a kis tárlat, amelyen
1973-ban Prágában ízelítőt adtak kincseiből.2g Az iraki állami műemlékvédelem
igvekszik megóvni az idó vasfogától a szabadban levó műemlékeket. A második
emeletig helyreállították az Ur-i toronytemplomot, újonnan felépítették a hires
babilóni Istár-kaput stb. Sziliában hasonlóképpen az aleppói és a damaszkuszi
múzcumok őrzik a Máriban és Ugaritban íeltárt fontos leleteket.

Mennyi munkára és rudásra volt szükség, hogy lehutljon a lepel az ékírás és
az ékirásos nvclvek titkairóll De ez még korántsem a cél, csupán a kezdet. Csak
nvclvének megismerése által tárul fel egy nép szellemi kultúrája, csak ekkor ad
magáról életjelt a lenínt nép, ahogy ezt Friedrich Kraus holland asszíriológus
találóan megfogalm azta Vom ruesopotamischen llenschen det altbabylonischen Zeit
und seiler lYelr (Az óbabilóni kor mezopotámiai emberéről és világáról) cimű
kiinwében ( 1973).
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Az élúrás kialakulá§a

Az asszíriológia és az ékírás egynístól elválaszthatatlan fogalmak, ezért az

asiziriológusok újra és újra felteszik a kérdést: mikor, miból és hogyan alakult ki az

ékírás; hogyan íítak, min írtak, mit ínak, meddig irtak ékirással, és egyáltalán ki
tudott így ími? E kérdésekre legpontosabban egy mezopotámiai ímok válaszolhat-
na, mivel azonban egy ímokot már nem kérdezhetiiLnk meg, a választ magukban az

ékírásos emlékekben kell keresniir*. Némelyeket - mint például a Tell Abú
Szatabih-i legrégibb himnuszokat vagy a protoiráni írást - eppen most fedezték fel
számrmkra a régészek; másokra, példár,rl a hangiegyírásra a már korábban felfede-
zen szövegek ú|abb, gondos elemzése derít fényt. Asszíriológiai ismereteink tehát
még távolról sem tekinthetók lezármak.

Az írás kialakulásának kérdése már a sumereknél is felmeriiüt, de nem sokat
tórték raita a feiiitet, rábaták az istenekre, mint ahogy átengedték nekik a

mesterségek, a művévet, a tudomány és az emberek folötti hatalom gyakorlásának
feltaláását is. Az egyik ősi sumer termékenységi§ten, a kulturahozó Enki eridui
templomát tekintették az írás kialakulási hetyének, Ő volt szerintíik az írnoki
mesterség feltaláója is. A babilóniaiaknak és az asszíroknak hasonló elképzeléseik
voltak: az ímoki mesterség ősi párdogójaként Niszaba istennőt és Nabú istent
tisztelté\ akiknek jelkepe az írónád volt,

A mitológiai elképzelések azonbur nem utalnak az tás kialakulásának
ideiere, igy mris kultú,rákhoz hasonlóan csak nagyon hozzávetóleges becslésekre
hagyatkozhatunk. A sinológusok peldálrl a kinai irásrendszer kialakulását 4-5000
éwel ezelőme teszik: az első kínai jelek az i. e. 2-3- évezredből maradtak fenn
kiiLlönféle agyagedényeken.lo Az egyiptológusok is csak megközelitőleg határozzák
meg a hieroglifák kialakulásrinak idópontiát: egyesek egészen az óskorba, mások
pedig annak a legvégére, i. e. 3150 táiára helyezik.lt

A képektííl az ékekig

Mezopotámiában az írás elsö nyomait az i. e. 4. évezred vége, a 3. évezred eleje

kóriiü vélik felfedezni. Ezek még nem ékírásos jelek, hanem egyenes és hailitott
vonalak csoportjai, melyek ábrázolnak alakzaíot, ez az

A
ezért hatott

villámcsapásként egy lránban, a Dast-i-Lur nevú nagy homoksivatag peremén, a
Zagrosz leitóin feltárt lelet Az edények falán és aljrin bekarcolt jeleket találtak,
melyek hasonlítanak a Szríából ismert elami piktografikus |elekhez, de küönböz-
nek a Mezopotámiából ismert első jelektől, vagyis feltehetóvé vált, hogy Mezopotá-
miától függedenü Irán fóldjén is feltalriltrik az irást. hz amerikai Tínre hetilap
szenzációs felfedezésként közölte a leletet: az írás Iránból kerüt Mezopotámiába! A
cikk szerzője - hogy álítása hitelesebb legyen - a francia iranisztika szeniorára,
Roman Ghirshmanra* hivatkozott.rz Megszívlelve a mondást, hogy ne men|iirrk a

' GhirshÍlan ptoí€ssmr l979-bfn elhun}t" - G E
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Iábhoz, ha mehetünk a feihez is, közvetlenül Ghirshman professzorhoz fordultunk,
és a szenzáció buborékja nyomban szétpattant_

Ghirshman professzor a Francia Atadémia tagjaira oly jellemzó készséggel
postafordultával válaszolt, és a kérdést merőben más megvilágításba helyezte. A
sajtó érdeklődését az váltotta ki, hogy Ghirshman professzortól maga a perzsa sah
kért szakvéleményt: a tudós megfontolt elemzése azonban természetszerűen
csalódást okozott ncki, Az eddigi leletek nem bizonyítják Irán elsóscgét az irás
feltalálásában; csak megengedik az irás egymástól függeden feltalálásának feltétele-
zését mindkét onzágban. Tudományosan megalapozott következtetéshez egyelőre
még kevés az anyag.

Hogyan írtak?33

Az első írnokok aglagba vájták vagy kóbe vésték a képjeleket, fúggőleges
oszlopokban iobbróI balra, és mindig felülről lefelé. Ez megíelelt a szobrokra vagy
a sztélékle* vésett feliratok esetében, az ag_vagtáblákra való irásra azonban nem volt
alkalmas. Az ímok ezekre már az i. e. 28. században a táblát bal kezében tartva
balról iobbra, vizszintesen irt. mert különben letörólte volná- a-iii-elkesÁlt
szöveqet, A mezopotámiai írnokok ugyanis úgy írtak, hogy a nádszál háromszóg
alakúra vágott végével benyomkodták a megnedvesitett agyagtáblába a jeleket, így

'öttek 

létre az ékformák (A). Lényegében háromfa|ta volt belőlúk: l. függőleges, 2.
vízszintes, 3. felde, Két ferde ék összekötéséből iött létre a 4. ék - a hegyesszógű
(az asszíriológusok zsargonjában,,kampósszögnek" nevezik).

Ezeknek az ékfajtáknak a kombinációjából és a különböző formájú ékek,
mint például a (B), (C) vagy (D) alkalmazásából végül egy sok száz jelből álló
bonyolult irásrendszer alakult ki. A 2. évezred végén az ékjelek száma hatszáz kórül
állapodon meg. Persze a 3. évezred első századaiban, amíg piktogrammákat
alkalmaztak, rzámuk elérte a ketezret i.,

)\

Az írnokiskoláknak érdekij(ben állt, hogy már a képirás is a gyakorlati életet
szolgálja. igy tettek szert az eredetileg konkrét tartalmat ielölő képek hamarosan
elvont tartalomra is, az íráskép egyszerűsödött, előnyben részesítették az

* Kőből faragott, feliratos hasáb vag"- oszlop, melyer emlékmű lragy siremlék céliárá állitottak fel,
Gvakran relicf is diszitene, - sz.rA.

33

(A)

l
1

-<
2 1

,,eget", ,,istent" is jelölt; a láb (F) |ele nemcsak a lábat, hanem a vele végzett
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(D)

(H)(é)(D

G-h

^Y
tevékenységet (,,irir" es ,,áll") is |elölte. A manapság kamaszkézzel falakra firkált női
genitáliá,k ielét már a srimerek is hasonlókeppen (G) írtá&, és ,,nót" értenek rajta. Ha
a,,rabvolganő" fogalmát akarták jelölni, akkor a nó képjelét használták, és
hozzátették a ,,hegy" képjelét, azaz az ldegen országét, ahonnan a rabszolganők a

(É)

)K ILV \r"
mezopotámiai síkságra kerii{tek, így iött létre a,,rabszolganő" jele (H). Ezt az
irásmódot szóírásnak nevezikiesv iel eev bizonvos fosalmát ielól. tehát -fid FF

(B)

W
(c)

"tr

a suíner az akkád a henita

A fogalomtól a szőtagíg

csak a meg|. az
ami nagy ugíást ielentett az

emberiség műveltsegében. A iel továbbra is megtartotta szó-ielentését, de szótagér-
tékre is szert tett. A már ismé ,
a szótag=(fonetikus)írásban ,,an" szóagnak olvasták, figyelmen kíviiü hagyva
fogalmi (logografikai) ielentését. A ,,ház" sumer é* jelét a szótag:(fonetikus)rend-
szerben,,e" hangának olvasták stb. (l. az ékírás feilódését bemutató tábláza_
tot). Persze a szótagírás a megfejtőjének számos nehézséget és bonyodalmat
okozott.

a ..naD - sumer
ut, tu, tam, par, pir, la!, lib, bi§, búd,

Az írásrendszemek ez a pálhuzamossága az ékielek |elentős részénél az
ékírás fejlódésenek folyamrin mindvégig fennmaradt. Időnként a logografikus
(szóírásos) rendszert részesítenék előnyben (például az i, e, 9, századi újasszír
feliratokon), máskor pedig épp ellenkezőleg, a (fonetikus) szótagííásos rendszert

+ Nem mr8ya! ,,é" (miDr P€ldául ,,kéz" sz3urnkbáí), hanem en .zaz a kett§§ sorszámmál i€lölt ,,é" az

átiíá§ban. - G E

a névszók és igealakok kife|ezésére is. E

?z,(a
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(például Hammurápi törvényeiben). Ez nyilván sok problémát okozott, amelyek
csókkentésére maguk az irnokok nagyon ésszerű megoldást találtak: az egyértelmű
olvasat biztosítása érdekében bizonyos esetekben a SZó elé kitettek egy külön jelet,
az úgynevezett determinativumot (meghatározót), hogy jelezze aZ utána köVetkező
fogalom fajtáját. Így például a nő már ismert jele azt jc[cztc. hogy női személynév
következik, a férfi jele _ egy egyszerű függőleges ék - a iérfi személl,neveket
vezette be; a csillag |ele arra figyelmeztetett, ho8y e8y isten neve, a három domb
jele pedig arra, hogy egy ország neve kóvctkezik stb. Ezek a determinatívumok
csupán segédjelck voltakJ nem ejtették őket.

Az írnokok a szójel (logogramma) után csatolt jellel is segítenék az olvasást.
Ha tehát az akkád ímok a bitum, azaz,,ház" szót logografikusan írta le a sumer ,,é"
jellel (a jel hasonlíton a ház alaprajzához: l), hozzátehette a ,,tum" ielet
végződésként, azaz fonetikai elemként, hogy az olvasónak ne legyenek kétségei,
miről is van szó; hasonlóképpen - igaz, nagyobb helypazarlással - a bitutn szót
leirhatta szótagjelekkel is: öl-rz-pz. A többes számot sem különbóztették meg az
akkád ímokok szótag|elekkel, hanem a szójelhez hozzácsatolták a többes szám jelét.
A sumcrben ezt a jelct kiejtették, az akkádban azonban nem ezt a sumer többes
számot jelóló tagot olvasták, hanem automadkusan az akkád szó többes számát.
Sumerul a ,,város" - uru, a többes szám jele - me§, tehát ,,városok" -urume§; akkádttl a,,város" - álum, íöbbes számban - áIanit.

A han8irásig sem a sumerek, sem az akkádok nem iutottak el; írásrendszerük
évezredeken át megfelelt nekik.a Az olvasást rendkívúl megnehezítette, hogy a
szavakat szótagonként és logogrammákkal is le lehetett írni, s hogy §zámos jelnek
többíélc olvasata volt. Az írnoknak és az olvasónak több száz ielet kellett ismernie,
az olvasónak ráadásul ailrnokoFiFeniírái ód'ffil is mEEll6t birkóznlájEy
nem csoda, hogy az asszir uralkodónak, Assuí-ban-aplin FFi;;;ard-iaGkedett,
hogy akkádul és sumerül egyaránt olyas (ll.fej.), a valóságban megfelelóen
módosított táblákat adtak, amelyeken a szöveget köilnvebben olvasható jelekkel
irták át.

Az ékirást a sumerek alakitották ki, és a saját nyelvúkhóz alkalmazták, mely
az akkádtól - minthogy más nyelvcsaládba taltozott - mind nyelvtanában, mind
kiejtésében nagyon különbözött. Az akkádok megkúlönböztették a zcingcs ós
zöngétlen hangokat, és néhány niássalhangzót a hátsó szájpadnál vagy a gege
összezárásával ejtettek ki, Sőt az akkádban íagozták a főnevcket és a mellékneveket,
míg a sumerben csak toldalékokat használtak. Az akkád igéket ragozták, és
küönbóző alakváltozatok iöttck létre. Mégis felhasználhatták a sumer logogrammá-
kat az akkád szavak jelölésére, később pedig a szótagrendszer lehetővé tette az akkád
szavak leirását is. Az ékirás olyan jól megállta a helyét, ho8y hazájának határain túl
is elteriedt. é§ használatának időtartamát még a mi laiin lifrunR sém fudta
felűlmúlni.

Mire írtak?

A rendelkezésünkre álló gazdag ékírásos anyagot elsősorban az agyagnak köszönhet-
júk, mivel ezek a szövegek nagyrészt agyagtáblákon maradtak fenn. Az agyag
általában könnyen hozzáférhető volt, és tartósnak is bizonyult. Csak el kellett belőle



38 Klíma / Mezopotámia

ávolítani a köveket meg a durvább szemcséket, megnedvesíwe képlékennyé tenni,
tenyérben tábla formájrira gyúmi, fogni egy nádszálat, és kész is volt Az írókészlet.
Az agyaggal egyeden más anyag sem versenyezhetett - ezén a kövön, fémen,
elefántcsonton vagy kagylóhéjon fennmaradt szövegek száma összehasonlíüatada-
nul kevesebb (6. kép). Ezenkívül fára is írak meg elefántcsont vagy faáblára óntött
viaszra .- természete§en már az úibabilóni és perzsa korban (az i. e, 6. szrizadtól),

Ugyanakkor feltrűntek a jelentósebb épüetek színes mázas téglafalain az ecsettel

festen ékírásos feliratok. Az i. e. t. évezredtől már a pergament és a papiruszr is
használták írásra. Ezek elsősorban az akkor kialakuló arrimi hangíráshoz voltak
alkalmasak. Erról azonban csak kózvetett értesiiléseint vannak: az arámi írnokok-
nak a domborműveken megörökített ábrázolásából vagy az agyagtáb|ákta in
feljegyzésekkil.

Abban a korban nem mindenki tudott imi. Az írás kiiüön foglalkozás volt -
az imokoké, akikról a ll. fe|ezetben még részletesen szólunk. Az írnok mint
szakember jelenik meg elóttiink, aki tökéletesen elsajátította mesterséBe fogásait:

kiválasztona a megfelelö agyagog vízzel képlékennyé tette, és a szöveg terjedelme
szerint megválasztota a formáfumát. Régebben a négyzet alakú agyagtáblát
kedvelték, de ez hamarosan kiszorult a használatb<íl, és csak az ú|babilóni korban
ninik fel ismér Kezdetben a rábla sarkait lekerekítetté\ mert így iobban kézbe
simult. Méreteit a tartalom határozta meg: az l x lcm-es ,,íninitábláktól" a

szokásosabb 3 x 4 cín-€s vagy 4 x 5 cm-es táblákig. A hosszabb szövegekhez, mint
peldául a jeglzőkönlvek, tórvények, lelárok, ter|edelmes levelek és irodalmi
alkoások, nagyobb méreű táblrikat haszrráltak. Az edüg ismert legnagyobb tábla
45,8 x 30 cm-es (a British School of Archamlogy expedícióia talált rá Kalhuban, a

mai Nimnidban Assur-ah-iddina palotájának romiai közön), és az asszírok egyik
vazallusával, a méd Ramataiával35 kötött szerzódés szövegét tartalmazza. Egy másik
küönlegesseg a 2. évezred elsó feléből szármaá parányi írásjelekkel teleírt lagasi
ábla, melynek apó darab|ait a Loulre-ban órzik: a legnagyobb 2,5 x 2,5 cm-es

töredéken több mint 30 sor vöveg van, mely csak nagyítóval olvasható; egyelóre el
sem tud|uk kepzelni, hogyan nrda az ímok elkészíteni. A táblák vastagságban is
küönböznek egymristól. Azok, amelyeknek az o|dalira nyomták a pecséthengert,

eleve vastagabbak voltak.

A pecsétnyomók

A konibbi, csupán az egyik oldalán vésett kőhasáb mellett már az agadei dinasztiát
megelóá korban elterjed a pecséthenger használata, melynek jellegzetes lenyomatát
ott találiuk a legtöbb agyagtibla oldalrán. A pecséthenger rendszerint kőból, de
gyakran féldrágakőból vagy fémből készüt, és készítése ónálló kézművesmesterség
volt (5. fej.). A hengen vegighengerítették a nedves agyagon, és így a hengerbe
vésett negativ képből megkaptrik a pozitív lenyomatot. A pecsét elsősorban a

hitelesseg bizonyítására szolgát, a szerzódéseken pótolta mindkét fél és a tanúk
aláirását. KiiLlönféle pecsétp5dókat is használtak: a köröm- vagy ruhaszegélyJenyo-
matoq majd az újbabilóni korban használatba kerütek a pec§étgyűník.
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Tokba zárt tábla

Az iratok hitelességét és sénetlenségét más módon is biztositották. Már az ósumer
kortól a szóveggel teleírt táblát - rendszerint szerzódéseket, nyugtákat vagy más
,,kényes" okiratokat - egy agyagtartóba, agyagtokba zárták, amely mintegy
borítékul szolgát, és a tokon kivonatosan megismételték a beléje helyezett tábla
szövegét, sőt ,,mellékelték" a pecséthengerek lenyomatait is (5. kép). Amig a tábla
sérteden maradt, a dokumentum hitelességéhez nem férhetett kétség. Még a tok
elővigyázatos megnedvesitésével és óvatos felnyitásával sem lehetett a tábla
szövegét ,,észrevédenül" megváltoztami, mert ha a tettesnek netán sikerűlt is a
pecséüengerek lenyomatait sértetlenü megórrrria, akkor is elárulta magát. A sumer
irnokok ugyanis jól fudták, hogy az agyag eredeti nagyságának egyötödére szárad
össze, tehát az újból összeragasztott tok is újra ósszeszáradt, de mivel benne volt a
tábla, megrepedt. Így azún kiderült, hogy a tokba helyezett táblával valami történt.
Az ellenőr szerepét csak Samas napisten tölthette be, akiről egy babilóni szóvegben
azt írták: Samas, íe ,,a tokba zárt, fel nem nlitott tdbl(it is elolaasod".

Az írnoki gyakorlat

Az írnoki gyakorlatra külónböző alkalmi megjegyzésekből következtethetünk. Nagy
súlyt helyeztek például arra, hogy megkülönböztessék az eredeti szöveget a
másolanól. A táblákon gyakran találunk ilyen írnoki megjegyzéseket: ,,lemásolaa és

összehasonlí&:a az eredetiuel", vagyl ,,Ietnásolua és összehasonlítaa a fatábla szöuegé-
uel; az eredeti Urukban aan". Előfordul, hogy az írnok őszintén megjegyzi:
,,glorsary kiwnatosan lemásolzla maganolvas<is céljából"; az illető talán egy fudomá-
nyokban elmélyült kutató volt. Akadtak nagyon óvatos írnokok is, minr azt a
kóvetkező megjegyzés tanúsítja: ,,diktdlás után írpa, az eredetit nem láttam" -akárcsak a sietős amerikaiak leveleiben: ,,Dictqted but not readed".*

A nyomdai Hisé őse

Már a 3. évezred második feléből ismerünk téglalap alakú negatív ,,dúcokat",
melyek felső részére fület erősitettek,:o hogy a ,,nyomdász" kényelmesen belenyom-
hassa a negatív klisét a nedves agyagtéglába vagy -táblába. A klisé felirata az
épirretó uralkodó nevet tartalmazta.

Az ékírás kiildetése

Mindeddig úgy beszéltünk az írásról, mint a mindennapi élet nélkúlözheteden
tartozékáról. Az az anvag, melyet a régészek az archaikus lelőhelyekról napvilágra

' .,Dittálás, nem pedi8 olvasá§ után." - Forl.
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Az ékírtisos szih;eg téglóba oagt burkolólapba oaló nlomásdra szolgóh ,,béljlegző" -
a nyondai klisé sumer elődje, Kőüil vagl égetett agtagból készűlt. Magassóga lj cn.
Az ékírtins jeleket az akj, rendszerint téglalap alakti részébe n2omtáh negatíoban. A
pozitía laq)offiat készítéséhez a jobb fogis erdekeben füllel lóttók el, Ennek a
Nippurban taldh bélyegzíínek a sziiaege Sar-kali-saní kinily nevét ernlíti (23. szti-
zaQ. Philanelphia, Egletemi Múzeum

hoztak, azt bizonyította, hogy az írás elsősorban a nyilvántartás gyakorlati céljaira,
gazdasági és könyvelési feljegyzésekre szolgált. A Tell Abú Szalabih-i lelet cáfolja
ezt a nézetet. Az eddig ismen legrégibb ékírásos tábla e8y szertartáS szövege (l2.
fei.). A tellek felttírása folytatódik, és izgatottan vár|uk, milyen újabb felfedezések-
kel lepnek meg benniinket a következö régészeti expedíciók.



Taanxd luit meg az ősmtbert, hadd húzza az igát,
az igót hadd húzza, Enlil megbízáxit,

az iíteneh szá]litlikosardt cipelje az anber-

A bebilíni Arahaszívqszbol (I, 194_197)
Xmóey Gézr frrdnile (Antit Tanulmányok 20 í|9?3], 12)

A Tigris
és az Eufratész népei

Az ősi Barda Balkától a mai Irakig
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A sumerek beiövetele előtt

A Mezopotámiában feltűnő első embemek bizonyára nem volt könnyű az élete;
nem tudiul9 mikor jelent meg, és honnan jótt. A Barda Balka-i leletekből (3. fej.)
a regészek úgy ítélik meg, hogy ez mintegy százezrr éwel ezelótt tórtént; ebben az
esetben persze néhány ezer éven semmi sem múlik. Aligha várhat|uk, hogy
tisztriódjék származásának kérdése, amikor M€zopoíimia elsö tiirténelmi népéről,
a §umerekól sem tudiuk. honnan ióttek. Maguk a sumerek'is érdeklődtek a
származásuk hán7 igaz, egy kicsit m,ásként. Nem azt kutatták, ,,honnan", hanem
azt, ,,hogyan". Hogyan iötünk a világra? - kérdezték eposzaikban, s a kérdésre
ugyanazt válaszolák, mint később az akkádok: az embert Enki isten teremtette
agyagból, es ő lehelt életet belé- Késóbb az istenek az embereket tudássa]

ajándekozták meg, mindenekelótt az írás mesterségével.
Százezer tovaszállt évet - melyböl alig ótezer a történelmi, írott forrásokkal

igazolható - aligha lehet úgy kóvemi, mint egy regény cselekményét. Amíg a
régészek fel nem táriák az első agyagtáblák előfordulásáig terjedó hosszú idősza}
anyagi kulturájának tárgyi bizonyitékait, addig azoknak a nepeknek a bármiféle
leirása, amelyek a sumerek elóft nép€sítették be a Tigris és az Eufratész közötti
terüeteket, csupán a szabadon csapongó képzelet szüleménye marad. Ezén

továbbra is a sumerek hősepo-

Armas Salonen finn asszíriológust
elödeit: a nengen nevet adja nekik, kikövetkez-

tetve a surner ki-en-gi (ki- ,,íöld) szóból, ahogyan a sumerek e földet
nevezték.* Az engi-ből a hángtani törvények alapján megalkotja a (n) enge(e)n

- azaz ,,nengenek fóldie" kifejezést. Salonen elgondolása, bármennyire tetszetós is,
csak hipotézis, eppúgy, mint az az e|nevezés, melyet Samuel Noah Kramerz
arnerikai sumerológus talált ki Mezopotámia sumerek előtti őslakosságának megne-
vezésere: El-Obeid ütfur* * ,,ubaidians"-nek nevezi óket. Ezért a legtalálóbb c

A surnerek előtti lakosság nyelvi elemei

Ez az ismereden nvelvű és vallású nép már mezógazdaqági telepiiléseken, a
legrégibb faluközösségekben (4. fei.)_.fu Természetesen Dél-Mezopotámia benépe-
sedése ekkor még korántsem leheten olyan erőteljes, mint a sumerek bejövetele
utrin. MezőgazdasáFi kulfuráiuk amnban g4l!§!9!/3g_& j.!g!_lp!r peldául a
dzsarmói leletekb<il itélve, ismertek a szóvést és a fazekasságot (alán már
fazekaskorongot is használtak) es a szövés sem volt számukra ismereden. {q4mgrek

ettól a

a es az (Buranunna - ebből
az purattu is\ nevét; s a városok - mint például Ur, Uruk, Suruppak,

nevét. hanem nagvon sok mesterségLarsza, Nippur, Kis, Szippar stb. -
* Kengir, e. m. onemes fijld", ,ínűvelr (ínegmúvelt) ftild", * G á

*- ez angol sóhasználatban: Al-(Jbaid. - Ford"
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clnevezését is, például a pásztor, fóldműves. halász. kovács. ács. fazekas és taká9s
szavakat.Az A. Salonen áItal felsorolt külónféle anyagok és termékek elnevezései is
praesumer eredeniek. Viszont a hajózás, öntózés, ékszerkészítés, szobrászat, öNö5-
sé8 mesterségének és a szellemi munka különböző területeinek kifejezései már
sumerek,

A sumer kérdés

Kik voltak a sumerek? Melyik népcsoporthoz sorolhatjuk őket? Mikor és honnan
'FeTilték-Mezopo6miába ? - mindez együttvéve alkotja az úgynevezett sumer
kérdést. Az első kérdésre egyelőre nem ismerjük a választ, mindóssze azt rudjuk,
hogy nem voltak sémik, Többet nem rudunk róluk sem embertani (a sumerek kóziitt
voltak-i6frdíEiűéFí§losszúfejűek is), sem nyelvészeti szempontból.

E terüet első kutatói közé sorolhatjuk Karel Kramáit:l, az elfelejten cseh
nyelvészt, akinek a sumer nyelvról csehül és németül megjelenteten munkája,
melyben a sumer nyelvet főleg a kaukázusi nyelvekkel hasonlította óssze, a
Kelet-kutatás egy másik cseh únörőjét, J. V. Prá§ekotl (l, fei.) iuttatja eszünkbe.
Ugyszintén Karel Bor-Mádl professzor cseh művészettörténészt, aki l hépzijműpé-
szet története - Ohor cimű, l89l-ben kiadott művében, amelynek megjelenésekor
még erősen kételkedtek a sumerek létezésében, rámutatott arra, hogy a sumerek
olyan elemekkel gazdagitották az anvagi kultúrát, amelyek merőben külónböztek a
sémi akkádok alkotásaitól.

a sumer es aZ vek kózótti
mivel ezt a tgazo|ri az lndus alsó

területén mohendzso-darói és valamint a dél
a sumereK oshaza,at ,Hatso-lnúa nyugatl

keresték, és e felmerűlt a burmai-tibeti tefület is. Mindezt
csupán a sumer kérdés bonyolultságának bizonyitókaként említjük meg, mert e
téren egyelőre még ,,ahány ember, annyi nézet".

a sumerek irodalmi alkotásaikban Meluhha nevezetű terúletről
yre valószinűleg mint sok tudományos

ertel(ezest) kardoskodnak, egyes
kutatók a Kaukázuson tulra, a Kaszpi_tenger vidékére helyezik, mások pedig
Etiópiával azonositják. A kérdés továbbra is n},itott, ezért nem tudjuk megmondani,
hogyan jutottak el a sumerek Mezopotámiába - tengeren vagy szárazföldön át.
Egyre több kutató támogatia az utóbbi nézetet. A sumer és az elami kultúra rokon
vonásai alapján arra következtcmek, hogy a sumerek az Irán peremén vezető utakon
vándoroltak be hazájukba. Annál is inkább feltehető ez, mivel a harcias keleti
törzsek az Elamot és ,&lezopotámiát elváIasztó Zagrosz-hegységen keresztiil gyakran
töfiek be a Tigris és az Eufratész síkságára (4. fej.). Ehhez kapcsolódik még egy, de
már mellékesebb kérdés: vaion a sumerek bejóvetele egységes. egvszeri ,,honfogla-
lás" volt-e, vagy fokozatosan, több hullámban hódították meg Mezopotamia
földiét ?

Bejóveteltik pontos idcjét scm tudiuk. A tórténészek csupán régészeti
leletekie ramaszkodhamak, melyek elaruljaK, hogy az í. e. 4. évezred közepén
lbrdulat állt be, amelyet nagy kulturális fellendülés követett. Ezt nyomon kóvethet_
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jü egesz,err délröl, Eridu (a mai Abú Sahrein) legdélibb részétől a két ikerfolya-
mon felfelé eszaknyugamak haladva. A sumerek kétségtelenü ezen az útvonalon
hetoltek be Mezopotámiába. oft - talán révén is - fólénvbe
keriiLltek, es az fokozatosan a döntő

bélyegét Eridutól
de hatása ióval északabbra, Asszíriában, sót még Máriban is

kimutatható. Egyelőre még az is tisztázadan, hogyan juthaton el a sumer hatás ilyen
messze északra. A sumer kulóra még háromezer év múltán is megtartja vezetó
szerepét, amikor már nemcsak a sumerek harci dicsősége, emléke, hanem maga a

sumer nep is elenyészen. A sumer kultura erejét és eredetiségét ékesen bizonyítja
az a téí|y, hogy tovább virágzotg és más népek befolyásának sem engedett.
Hagyatéka, melyre még visszatériink, még ma is sok mindenben továbbél.

A sumer kulnirával, elsósorban a sumerek nyelvével és legrégibb írásával a

kiűnő magyar KeleGkutató, a budapesti egyetem professzora, Dávid Antal is
foglalkozon. l95Gben rendkivtiLl ösztönző tanulmán;t írt Remarques sur l'oigine de
l'éctiture szan enne (Eszrevételek a sumer írás eredetéről) címmel, amely a Bediich
Hroznf cseh Kelet-kutató 70. szüetesnapiának alkalmából kőzétett S5nnbolal
Hrozn1 IY. című kötetben ielent meg. Dávid Antal Hroznf professzor közeli
barátla és tisztelője volt.

A sémi akkádok

a sumereken és az kívúl a történeti idők
es

a nyugaü beáram-
ló nomád népeket. Az említett kesi (a mai Tell Abú Szalabü, tehát Dél-Mezopotá-
mia hegyvidéki terüete) sumer szövegekben gyakran előfordulnak akkád nevek, s

ezek a sémi emikum ielenlétéról unúskodnak olyan területen, melyet korábban
kizárólag sumemek tekintertek. z

A teri.i{etet hosszú ezzel
az

varosa és abbád

első sémi busdaloínba. Ellenkezóleg, veszteség nélkül tűélték, sőt az i. e. 22.
században átvészelték a Zagrosz északkeleti részéból benyomuló qutúk betörését is,
akik másfel évszázadta hatalmukba kerítenék Sumert, de a sumerek végül őket is
bmlvasztották. Az új sumer hegemóniának ezt a III. Ur-i dinasztia uralkodása alatti
időszakát ,,sumer reneszánsz"-nak nevezik. Ahogy a sumerek nem nintek el a föld
színéről az akkád Sarru-kín sémi birodalmában, úgy az a}kádok fólött sem
kondították meg a lélekharangot a III. Ur-i dinasztia uralkodása alatt. Sót e

dinasztia néhány uralkodóirinak sémi neve is volt, ami a két etnikum legmagasabb
szinni együttélé§éről tanúskodik. Egy évszrtaddal késóbb, az i. e. 2. évezred elején
azonban a sumerek már nem bírták üsszaverni a rendkiviirl harcias nlrrgati sémi
amumik úmadásáq és ezzel nyelviik eltűnt az élő nyelvek közü.
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Az akkád nyelv babilóniai és asszír dialektusai

A sémi akkád nyelvet, tehát az Agade város területén élő nép nyelvét, az i. e. 3.

évezred kózepétől beszélték. Ennek a nyelvnek eredeti sémi formáját nem ismerjük,
mert már a legrégibb akkád írott emlékek is a nem sémi sumer nyelv hatását
j&rözik. Az akkád nyelv legrégibb változatát egészcn az i. e. 20, századtg

követhetjük nyomon, aztán az akkád nyelv két nyelvjárásra válik szét - a

dél-babilóniai és az északasszír nl,elvre -, melyek eltérései mind nyelvtanukat,
mind pedig szókincsij(et tekintve jelcntéktclenek. Mindkettő több fejlődési szaka-
szon ment kelesztúl, így megkülönböztetiük az óbabilóni (20- l6. sz.), a középbabi-
lóni (l5-1l. sz.) és az új- és későbabilóni (l0-1. sz.) nyelvet. Hasonló fejlődési
szakaszokon ment át az asszir nyelv is: az óasszírt (l9-18. sz.) elsősorban a kánisi
kcreskedő telepesek levelezéséból ismerjük (5. fej.), maid ezt kóveti a kózépasszír
(1ó-ll. sz.) és az újasszír (l0-7. sz.) nyelv.

Mezopotámia szomszédai

Mezopotámiától eszakra telepedeu le3 jQg! ngp, {ed'ete! jlgléb§$4$rrak
n dául
ii6á iiedetűnek taítja Tell Halafot). Leigázta az északon élő lakosságot, melyet
olykor őselamiként emlegetnek. A subarúk emikai és nyelvi szempontból rokonság-
ban áIlnak a ourukkal. lullubukkal és az elamiakkal.

Az amurru uralkodóház bukását követően a Tigris és az Eufratész kózótt
megjelennek a kisázsiai hettiták, akikkel L Mursilis róvid időre egészen Babilónig
eljutott, mégpedig azon a telülcten át, melyen keresztül e_burritjs Mezopotámiába
nyomultak. A heftiták rövid babilóni uralmát a ncm sémi kassúk csaknem fél
évezrcdes uralma kóvette. Ok a Zagroszon keresztűl hatoltak be Mezopotámiába, dc
hamarosan beolvadtak a babilóniaiakba, és uralkodóik révén hozzájárultak ahhoz,
hogy az akkád nyelv a 2. évezlcd második felébcn az egész Közel-Kelet diplomáciai
nyelvévé válion (7, fej.).

Az asszírok és az arámiak

Az asszírok kereskedóik révén a 2. évezred elején behatoltak Kisázsia szívébe, és ott
kereskedőtelepeket alapítottak. Az i. e. l. évezred elsó felére majdnem az egész
Közel-Keletet meghódították, rövid időre mé8 Egyiptomot is. A leigázott országok
lakosságát elhurcolták, így kerültek Mezopotámiába az urartui, kimmer, szkíta stb.
foglyok tízezrei. Az i. e. 15- 14. században |elentős hatást gyakoroltak az asszirokra
a szomszédos míttani birodalomban élő hurrik is. Az i, e. 2. évezred végétől
azonban a s 'm' arámiakg jóval nagyobb nyomása érvényesúlt: szíriai telcpüléseikről
egymást követő hullámokban nyomultak az Eufratész l'első és középső folyásának
vidékére, Az i. e. l. évezred közepén az arámi nyomás olyan erős volt, hogy
Mczopotámia arámizálódásáról beszélhetünk. Az akkád nyelv helyébe az arámi lép,
az agvagráblát |assanként felválria a peígamen er a papirusz.



4ó Klíma / Mezopotámia

A médek és a babilóniaiak meg§€mmísítit Asszíriát

Az elami főváros, Szűa lerombolását kóvetóen az asszírok elérték hatalmuk csúcsát,
de hamarosan a szövetsége lepó médek és babilóniaiak maralékrivá váltak, Asszíria
med uralom alá keriiü, es az asszír iga alól felszabadult babilóniaiak úira függedenné
válnak. A leigázottak eröszakos kitelepitésének bevált módszerét alkalmazzák a

palesztinai zsidókkal szemben: Babilónba hurcoliák óket, ahol diaszpórát alkomak.
Az Óvövetseg e soraiban: ,,ezétt tuaezih azt B(ibelneh, mivel az Úr ott zaoarta
iisze az egész fiild nyeluét"] nyilvánvalóan az elhurcolt zsidók élményei tiiktóztid-
nek, akik évrevették, hogy Babilónia ,,kalmárország", mellyel számos nép kereske-
dik (ó. fei.).

A perzsák Babilóniában

Az i. e. 6. század második felében Babilónia úi keleti szomszédai, a perzsák, a

medek legyő#se után szemet vemek a termékeny Babilónirira, és hét éwel a médek
leverése után, i. e. 539-ben behatolnak Babilónba. A város bevételét nem követte a
sémi őslakosság kiirtása, hanem a nem sémi nepek beózönlése, amelyeket csábiton
Mezopotámia gaz.dagsága s a Közel-Keleten elfoglalt jelentós kereskedelmi es
hatalmi helyzete. Babilónia továbbra is sémi birodalom marad ahol arámiul
beszélnek; templomaiban továbbra is felhangzanak nemcsak az akkád, hanem a

sumer imák es himnuszok is; a szerződéseket babilóni nyelven írjrik, akárcsak a

tudományos műveket.

Girriigöt, íómaiak, párthusok és bizánciak

Két évszázaddal kesőbb, i, e. 33l-ben görög seregei élén bevonul Babilónba Nagy
Sándor. Korai haláa meghirisítona azt a tervét, hogy a még mindig sémi Babilónt
világbilodalmrinak fővrirosává tegye, Utódainak, a Szeleukidáknak viszálykodása
végü is oda vezetett, hogy az irrini fennsíkról betörtek a párthusok, és meghódítot-
ták Mempoüímiát. A GrtiLlet hamarosan a viszáy almáiává vrilik a párthusok és a
perzsa Szaszanidák között, akik ismét a perzsa birodalomhoz csatoliák, Mezopotá-
mia amnban még ezután is sokszor élt át nyugtalan időket. Határait váltakozó
szerencsével próbáltrik ádépni a ómaiak, akik egy idóre Mezopotámia (Folyamkóz)
néven tanomán}rrkká tettek. Uüinuk a bizánciak következtek, de uralmuk csak
nagyon róvid ideig tarton.

Az atabok

A sok hábonitól su|tott és a kedvező adottságaitól az öntöző csatornák eliszaposodá-
sa következtében megfoszton országot végül is i. sz. 637-ben az araboknak sikerült
hatalmukba kerítenii,lk, és az új vallás - az iszlám - égisze alan ismét

* Óvöveség, A tcrcrntés kiinyve, llJ 9.
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felelevenítették serri hagyományait.I. sz. ?62-ben Manszúr kalifa batározatára az
ország új metropolist kap _ Baghdadoq amely néhány jelentéktelen megszakítá§tól
eltekinwe évszázadokon keresztü mindmág az is maradt, és ma a szabad lrak
fövrilosa. Babilón idószámításunk kezdetét követő€n hamarosan elónt a tórténelem
színpadáról. S ugyancsak gyorsan leáldozon a napja a 8óró8ók éPítette Szeleukei_
ának és párthus vetélytrií§inak, Ktésziphónnak i§ (a fej.). Nincs semmi ielentősége
annak a ténynek senr, hogy e városok lakói közt a górif vagy perzsa vezetó réteg
mellett tömegesen éltek arámizáódott kisiparosok, akiknek ósei az egykori asszirok,
babilóniaiak vagy elamiak voltak. Ekkor Mezopotámia elveszti azt az elnevezését,
melyet fél évezreddel azelőn a góróg földraiaudósok és történészek _ elsősorban
Ptolemaiog 

'0 
_ aduk neki ; új nevet kap : al-!raq, az al-'Arabi kiegészitéssel, hogy

megküönböztessek a szomvédos perzsa Iraktól, Határai a sumer, sót valóiában már
a sumerek előni időktől egészen napiainkig bizony.talanok, ami aligha válik a két
szomszfi orság hasznára.

Irakban az arab uralomnak voltak virágzó és hanyatló korszakai. Nagy
fellendües következett be Harun al-Rasid kalifa dicső uralkodása alan, amikor
Baghdad lakosságának szrima meghaladu az egymilliót, a város rendkívü magas
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kulturális szintet ért el, és lakosai nagy |ólétben éltek. Ezze| persze felkeltette
szomszédai, nevezet€sen a tórök szultánok irigységét, akik Rasid csupán névlegesen
uralkodó utódai alatt Irak valóságos uraivá vátak. Később két ízben is kifosztonák
és feldűtrik Baghdadot; előszór l25&ban a mongolok, másodszor pedig l393-ban
Tam€rlán, a hirhedt közép-ázsiai uralkodó hadai, melyek Baghdad lakosságának
többségét lemészároltrik; a kegyetlen öldöklés utrin mindössze 15 ezren maradtak a

városban. A csatoma- és gátrendszerek szétrombolása kóvetkeztében nagymérték-
ben csökkent a talaj termőképessege, ezzel azonban még nem értek véget az országot
sújtó kegyetlen sorscsapások: elhanyagolt földjei egyre jobban elszikesedtek (5. fej.).
Csak a 16. században sikerüt a gazdasági romlást megálitani, és az országot új
életre kelteni. tt

A töfökök

Irakén ezután az oszmán-törökök és a perzsák harcoltak egymással. Az európai
harmincéves háboni idejen Irakban a török-perzsa ósszecsapások ló3&ban a

törökök g]őzelmével értek véget: a törókök bevenék Baghdadot, és majd három
évszázadra ők lettek az ország urai. Mikor aztán a l8. és a 19. században Európában
feltárnadt az érdeklődés a nagy műní Irak iránt - még nein a kőola| váltotta ki -,
a mezopotámiai városok romiainak átkutatásához az első látogatóknak Isztambulban
kellen engedély szereznitik a török pasától, ráadásul csak a helyi be|ek felügyelete
és kétes vedelme alan dolgozhartak.

A 19. szévad eleje a napi,leoni hódítások jegyében zajlon, melyek során a

franciák megpróbátak - Nagy Srindor pélüját követve - eljumi Indiába. Az
angolok Napóleon legyőzésével meghiúsítoták e vakmerő tervet, és egyszerűen
átvették a hódító szerepét. Irak földjére a franciák helyen az angolok léptek, akik
számára, minthogy Indiát már meghódították, Irak az Indiába vezető legrövidebb es
legelőnyösebb útvonalat jelentene, hiszen még nem épiilt meg a Szuezi-csatorna.
igy fedezték fel az iraki és irrini kőolajfonásokat, amelyek az ókori Mezopotámia
minden kincsénél iobban és végzetesebben vonzot!ák az idegen hódítókat.

Az angolok

Amikor az angolok l918-ban, tehát kétszáz éwel Baghdad törók megszállása urán
tartósan b€rendezkedtek Adenban, figyelmiiLket rögtön Irak felé forditotrák. Ahhoz,
hogy az orságot bdolyásuk aiá voniák, a legcélravezetőbbnek a törók hódítók ellen
indított iraki arab felszabadító mozgalom támogaása bizonyult. Mikor az elsó
világ}r.iboruban Törókország iu antant ellenségeihez* csadakozott, Angliának
megvolt az indoka a beavatkoásra: Anglia hadat iizent Tórókországnak, és Irak
területén megtámadta. Kiűzte a törököket Baghdadból, elfoglalta Moszult, az akkor
már híressé vát kőolajforrásokat, ahol rógtön megalakult az angol petróleumtársa-
ság, az Iraq Petroleum, az iraki jólét legielentósebb fonásának kiaknázására. Irak az
első világtráboru urin brit mándátumierúlet len, ahol az angolok otthonosan

* Tehát a központi hata,lmathoz. _ Ford



beíendezkedtek. lu a t&ty s€m zavarta őket, hogy l92l-ben megalakult az iraki
rinílys.íg,

A íiiggetlen lrak

Az angol mandátumot csak l932-ben vátota fel az angol_iraki áltamszerződés,
mely Iraknak formrilis függedenséget biztositott. A valósígtlan lrak föként
Eazdarsá,st téren nem szabadult fel a brit birodalom fennhatósága alól. A brit
befolyás fennmaradt a második vitágháboru alatt és a háboru ut:ini években is
egézen 1958. iűius ltl.ig, Ezen a napon a nemzeti forradalom elsöpóíte a királyt
udvarával együtt. E napon kiáltotuik ki a független Iraki Kóztársaságot, amelyben
úi áetet kezden a Tigris és az Eufratév mentén élő iraki nep. Az Iraki Köztársaság
az Arab Nepi Liga öntudatos tagja. Hogy miként viszonyul a szabad Irak
onzágának ősi hagyományaihoz, és milyen áldozatokat vállat műernlékeinek
felkutaása és megőrzÉse érdekében _ erről szól könl,viiLrrk következó fejezete.



A tégésaet bdirníötte a hallgatás faldt.

André parrot

Csákánnyal és lapáttal

A regészeti felfedezések sorozata
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A régé§zek ú§ai

Mikor a régeszek érdeklődni kezdtek a Mezopotámia felszíne alatt rcjtőző mgy,
titokzatos ,,X" inint, már majdnem két évezred telt el azóta, hogy azok a városok"
ahol egykor egész Elő-lizsia sorsáról döntönek, eltűntek a kómyező sivatagok
homokia alatt, Némelyik olyan tókélete§en, hogy a mai napig nem taláták meg
(példár;l Agade), más városok homokból kiemelkedő épü€tmaradványai arra
csábítonák az első látogatókat, hogy benniiLk keressék a híres Bábel tornya romjait.
A Tigris és az Eufraíész folyamvidékén százszámta találhatók ilyen mesterséges
dombok. Hatalmas ,,sírhalmok" ezek, melyek egész városokat takarnak, Az arabok
,,tell"-nek nevezik őket, Törökországban pedig ,,tepe" a neviik. A napon szárított
agya8tégláhil épített vámsok romjait a níző nap, a hideg éjszaka és a szél aránylag
rövid idő alan a szétrnálon téglák finom porával boritott dombokká alakítja. Ezt
leginkább Mári városának (a mai szíriai Tell Harirí) elrenentő peldája bizonyítja,
ahol századunk harmincas éveiberr a francia régészek feltánIit Zimrilim királynak,
Hammurápi jelentós kortársának a palotáját (4. fei.), l9?}ban pedig már sürgős
segítséget kének a város megmentésére, Tehát elég volt hozzá három évtized, hogy
az eózió elpusztitsa az epiiüetek maradványait, amelyeket húsz régészeti expedició
mérheteden erőfeszítéssel megmentett a feledéstől.

Az első látogatók

A közepkori Európából elvétve érkeztek látogatók Mezopotámiába, inkább csak
zarándokok, akik lámi akanák azokat a helyeket, amelyekról a Bibliában olvastak,
elsősoóan Babilónt és Ninivét. Nemcsak keresztényel hanem rabbik is iöttek,
akiket a zsidó diaszginik irIánti érdeklődés vezérelt ide. A spanyol Navarra
kirrilyságból való Benirimin nevű rabbi, a tudelai Jónás fia volt az első ismert
európai utazó, aki lló0 és |l73 között Palesztinán, a szíriai sivatagban található
Tadmoron es az Eufratészen át eliutott egészen a Tigris menti Moszulig, hogy ott
meglátogasson egy zsidó telepüést. Tudta, hogy a tűsó parton vannak Ninive
romiai, 1l78-ban írt údeírásában, amely oly érdekfeszító, hogy négy évszázad
múlw nyomtatásban is megjelent - 1543-ban héberiiü és l575-ben latinul 

' -, ezt
olvassuk: ,,Nizrblr ftldig leronblták; hnnibbi helyen azonban épületek és erődífuui-
nyek anelkednek " Az ájtatos zsidó rabbi ebben Náhum ószóvetségi próféta
szavainak betel|esüéset látta:,,. .. Aki csak kit majd az rnittd elfordul tőle{ és íg)
szól: Niniae! Micsoda pusztulós! Ugnn ki fog tlegszdnni?" (Náhlm 3,7.)

Pethahiah regensburgi rabbi, aki köriilbelü ugyanebben az időben iuton el
Mezopotámiába, ugyancsak négy évszázados késéssel (héberü l595-ben, majd
angolul l85Gban) kinyomtatott údeírásában nem szentelt külónösebb figyelmet
Ninivének, inkább csak úgy mellékeserr vetette oda: Ninive ,,romhalmaz". Ricoldo
Pennini Monte di Croce-i szerzetes,2 aki l29Gben látogatott el Moszulba,
emlekirataiban rrr.lár részletesebben szól Ninivéröl :

,,Hossztí zxindorhis után eljutottunk a hat&lmas Niniae adroyiba. Inkóbb hosszában
wlt nag, miflt széltében, mh,ul a >Paradicsom< folyójánah, a Tigisnek partjóra
építetéh" Megmutattók nekan ezt a heg)et, meljen Jóruis állt, s a fomist, melyből
iwtt. Ezt rnirulmóig l>Jóuis forrdsának< neaezik. Eglébként a zúrost teljesen felúikák,
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csup<in az erődítmények matadadnyai tillnak még. Ma azonban a folyi lúlsó paíjón
újhrl íelEitgttéb és Monszalaah (: Moszul) nezlezik."

Hosszú idóbe telt, míg Baghdad kiheverte Tamerlán katonáinak pusztítását
(2. fej.). Még az 1.100 körül ide vetődö Schilrberger ba|or lovag útiraizának címe
(Harlííoslyok Elij-Ázsűban 1j9<!-től 1425-ig) is válságos időkre utal. Út|a során
főkent Babilón keltene fel Schiltberger érdeklódését, ezt irta róla:
,,Bdbel tomya 54 sütlinn* magas, 4 sttidium 1 olasz mérfi)ld, 10 leg** hosszú és 10
Ieg széles, 1 leg 3 olasz mér|?jld A torony az Ardbi<ihil Khalcleóba tlezető úton elterülő
nagt ioatagban laldlható, de senkí sern közelítheti meg a sdrkdnjnh, kigtók és mds
undorító varangnk miatt, nelyek valóxiggal nyüzsógnek a lwmoksitsatagban, Es e
torn ot az a kiraly aneltette, kit a pogirynk nyeloén Nimnidnak neveztek-"

Nem az a lényeges, hogy Schiltberger téveden ,,Bábel tomya" helyének
meghatározásában; nflván az úgynevezett Biísz Nimnid-i toronytemplom marad-
ványait lána az egykori Borszippánál, melyek késóbb is sok utazót megtévesztettek,
Sokkal fontosabb a meglátogatott helyekíól alkotott összbenyomása, de iellemz<iek
a Mezopotámia régműtiriról kialakult teliesen zavaros elképzelései is.

Lmnhard Rauwolf augsburgi sváb botanikus és orvos sen találta fején a
szóget Valamikor 1573 a 1576 között &keze$ Mezopotámiába, megál|t Moszul-
ban, es rádöbbeng+ logy ,,ezm a helyel és hiitngébén óllt ,ok esztendiivel ezelőtt
Nínhn, a hatalmas uitos, ?ieb.. . bizoryps ídtig Asszíia fiiairosa polr". Rauwolf
elha|ómn az Eufratészen Babilónba, ahol megtalálta a kőhíd maradványait, és a
távolból vemügyre v€tte a vár es a város erfiítrnényrendszerének rom|ait:
,,mindmütt csupa hkatlan ron" - íllapítia meg. Természetesen érdekelte ,,Bábel
tomya" is, amelyról a következőket írja:
,,Noe glermekeí hczdték egészm az é§g Eíteni. Még féI nerfildnyi tdlnkógból is
látható, de ronos és nuilladozj, s mór egúltalán nem mag6, ráaddsul valósággal
elbpik a nindenféle undok |érge| ígt az ember fél náfrildnél közelebbre'nem melut
hozzó, legftiljebb az egl téli kinapban, amihor az undok férgek behúzódnak odúikba.
A fergek közőtt aannak nagnn mhges kis álhtok, melyehet a knnszülöltek eglónah
neoeznek; dllíűlag nagnbbak a gtíknól, hdrun fejük z,nn, a hótuk tarka, és űle-oda

futfuironah a oórdntbl, me$ hühnbn egúltalán nan magas, meg a tor?.yon és a
hútban, Ezért oft sen lakni, seta vizet inni nem lehet."

A tudományos érdeHfiésű utaók

A 17. századful megfordultak Mezopotámiában olyan európai utazók is, akik már
iobban kinyitonák a szemtüet. Azt a fédiút, akit már teliesen hatalmába keriten a
vágy, hogy a mottónkban ielzen ha.ltgarás falán áthatoljon, Pietro della Vallénak
(158ó-ló52) nevezték. Római nemesúr volt, huszonnyolc éves korában szállt
hajóra Nápolyban, és úüa tizenkét évig tarton. Úüránya Egyiptom, Kisázsia,
Mezopotámia, Aribia, Perzsia és India volt.5 Nápolyhil kétévi haióút uán érkezett
meg Babilónba, ahová gondos és erélyes felesege, egy káld keresztény nő vezette el.

. 99 ín. _ Ford.
a' 220tsoííl - Fold
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l6l6ban jutottat fel arra a dombra, melyet a bennszüöttek továbbra is Bábilnak
neveztek, s ott ekírásos ielekkel teteirt téglákat találtak.ó

Pietro della Vallét tartiaduk a mezopotámiai régészet únörőiének: az
ékírásos téglrikat hazáiába szállinatta, s ott ómai barát ja múzeumának : a Museo
Kircherianónak aiándékoza.l Itáiai barát|ának, Mario Schipannak fudósításokat is
kiildóa, tizentét év alatt ötvennégy levelet, melyek mindmáig a szaktudósitások
egyik legrészletesebb gyűiteményét alkotják, Három kótetben ielentek meg, Viaggi
di hetro dclla VaIb in Turchia, Persia et India descitti da lui medesimo in 54 lettete

fanigliai (Pietro della Valle utaz ása Tórókországban, Perzsiában és Indiában, saját
kezűeg leírva 54 magánlevélben) (1650_ t6ó3) címmel. Pietro della Valle volt az
elsó, aki a későbbi ékírásfejtőknek és régészeknek utat tón az ismeretlen őserdőben.

Egy csapásra fettámad Európa érdeklődése Nabúkadnez& (Nabú-kudurri-
uszur) birodalma iránt:ó az a kiráy, akinek nevét a tanult rabbik és szerzetesek még
valahogy kibenizték, de értelrnezni már n€m tudlák. Az utazók között megjelennek
a rézmetszők es az ecset mesterei is. igy Thomas Herben8, a perzsa sah udvarába
kikiiüdött Sir Dodmor Cotton brit köv€t kíséretének tagja útiielentéséhez már
Perszepolisz romiaiíól késziilt metszetek€t is mellekelt, A szerzó azonban elégedet_
len volt a metszeteivel, ezért műve harmadik kiadásához a londoni számkívetésben
éló Václav Holla cseh rézmetszőt bízta meg elkészítésii&kel. A cseh mester ugyan
soha§em láúa Perszepoliszt, de rézmetszetein utolérheteden rnűvészettel öíökitette
meg,

Joseph de Beauchamp csillagász l78l_ben egy távcsővel utazott Baghdadba,
de csakhamar az ő érdeklődéset is felkeltenék az ékírásos téglák; a helybeli lakosok
köziiü felfogadon három férfit, és téglák gyűitésével bízta me8 őket., A kiválogatott
anyagot elküdte Jean-Jacques Banhélemy (l716_1795) párizsi nyelvtudósnak, a
föníciai és arámi epigrafika* elsó igazi kutatói:ínak, aki összehasonlította a
penzepoliszi es a babilóni téglát ékírásos feliratait, és megállapította formai
azonosságukat, noha még nem fudta őket megfeiteni.

Babilónban Beauchamp-nak igazán szerencséie volt: segítőtársaival átkutatta
a Qaszmak nevezett körzetet, ahol l776-ban egy nagy kő§zobrot talált, melyet ma
BabiLíni oroszlón néven ismeriilrk. Csupán anyagi eszközök híiárr nem fedezte fel
teljes egészében az Istár-kaput, noha egyik falát megtaláta, és palotafalnak tartotta.

Még jelentősebb régéveti vállalkozásba bocsát}ozhatott a már eínlített
Claudius James Rict\ a Kelet-indiai Társaság baghdadí angol űgyvivője, aki mrh
segítőtár§ak nepes csoportját foglalkoztatta. Kijelentette, elég az ásót belenyomni a

ftildbe, s máris az ékírásos feliratok százai keriilnek napvílágra, Valóban minden
faluban talált ilyeneket, maguk az aíabok hordták neki az agyagtáblákat. RendkíviiLl
figyelemre méltó leletek voluk ezek, ekkor bukkantat rá peldául a Szín-ahhé-eriba
és Nabú-kudurri_uszul felirataival ellátott agyaghengerekre is. Rich Beauchamp-
hoz hasonlóan ráiön, hogy a bennszülóttek ,,saiát szakálukra" ásatásokat végeznek,
hogy a talát rárgyakat jutalom fejében átengedjék az érdeklődőknek, de még intább
azén, hogy a téglákhjl házat épiüessenek maguknak. Rich lelkiismeretes, jó

felkesziiütségű é§ álapos gyűitő volt, minden ténykedését feljegyezte, elkészítette a
babilóni romok térkepét, és felvázolta Babilón és Birsz Nimrúd alap|ait (az utóbbi
tomyát továbbra is,,Bábel tomyának" tartona;. 

'o

* Az ókofi fcliretoltal fo8laltoó tijrtelctmi s€tedtuómáay, - Fod.
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Európában a romantika térhóditása ideién az ékírásos feliratok iránt
erdeklődők sorában feltűnik egy olyan férfiú is, akiről józan megfontoltságot
igenyló hivatása alapján - katonai térképesz volt - senki sem tételezte volna fel,
hogy régész es ékírásfejtő válik belőle. Neve Carsten Niebuhr (1733_ l8l5), és a
dán hadseregben befuton karrierie folytán sok orientalista dánnak tartotta. Pedig
holsteini sztiüetésű volt, az Elba torkolata mellett fekvő Lüdingwonhból származott.
tla meggondol|uk, hogy hivatása gyakorlása mellen kiváló nyelvésszé is képezte
magát _ több mint húsz élő nyelvet saiátított el -, valóban minden elismerést
megérdemel. A perszepoliszi feliratokról in tanulmrinyáról már szóltunk az l.
fejezetben, a Kelet_kutatás iránt közömbös közvélemeny számáía azonban tevé_
kenységének ez a része ismereden maradt: A cseb Ottúa Slotník nauénj (XYII|,
292) É|ű|l1részletesen beszámol életéről és műveiről, az ékírás iránti érdeklódését
azonban egyeden mondanal intézi e|: ,,Az ékírós területén is hdekes felfedezéseket
tett".

A ,"muzeális darabok' utátr kutató expeűciók

Niebuhnal lezárha§uk az úttörők arckepcsamokát. A műt század első felében már
olyan kutatókkal ulálkozn:nk, akiknek munkája jelentősen hozzáiárult ahhoz, hogy
a régészetet kezdtek tudornrinynak tekinteni. Persze ök is csak a korabeli ismeretek
binokában voltak. Tevékenysegiik azonban már nem véletlenszerű, nem pusztán
,,kincskeresés". C,supán abban bizonyulak koruk gyermekeinek, hogy ,,muzeáis
darabokat" _ szobrokaq domborrnűveket, ékszerekeq fegyvereket stb. kerestek. A
reteges módszer, azaz az egyes ulajrétegek egymást követő alapos és gondos
á*utatása egéwen a sztízftildig csak a mi századunk vivmánya.

Az ekírásos ráblák akkor még nem tartoztak a ,,muzeális darabok" kózé.
Még solciig értéktelen agyagtrirgyaknak tartották őket, melyeken nem lehet keresni.
Csupán azén a határkftrt, melyet l80G.ban André Michaux francia botanikus talált
Ktésziphón mellen (ma a párizsi Bibliothéque Nationale-ban látható) igaz,
siirgetéug 4200 aranyfrankot fzetett a sámvevóség'l. Küónben Victor Place, a
kiváó francia régesz Mezopotimiában még l852-ben is minden kóntörfalazás
nákü bevallotta: ,,Mihcllt kiclerü| hogt az ósahis nal kzcsegtet legalóbb eg
dombmű feltónisioal, azonnal abbahagtjdk. "

A régészek erdeklödése kezdetben nem a legrégibb srrmer vagy a sumerek
előni telepüések felé iííin}ult, azokat c§at legutouára kutattát át. Mindenekelőtt a
magukat szinte kellető műemlékekre irányult a figyelmiü, melyek közül számos
már ismen volt a korábbi ásatrisokMl. Elsósorban Asszíriában végeztek régéveti
kuatásokaq s ez a körümény döntötte el, hogy az úionnan sziilető tudományág az
asviriológia elnevezést kaptq (1. fej.), Az első igazi régészek egyidejűleg az első
asszíriológusok is.

A hosszú névsorból elsősorban Paul Emile Botta (1820_1870) érdemel
eí íté§t. Atyai ágon olaw származásÚ; apja híres tönénész és politikus, a francia
forradalom eszméinek híve volt, aki késóbb Franciaországban telepeden le. P. E.
Bota kezdetben természetrudományokkal és orvostudománnyal foglalkozon, de
egyik sem vált élethivatásává. Páyáiát föld köriili utazással kezdte, Mohamed Ati
hadseregenek orvosaként ré§zt vett a nyugtalan dél-egyiptomi Szennu vidékére
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inínyr:ló hadjáratban. A hadjriramak tudományos célkitűzései is voltak; így
Botuinak, a jó szemű huszonnyolc éves fiaalembernek nemcsak arra nyílt alkalma,
hogy a bennszülötteket gyógyítsa, és megtanrrlia a nyelvüet, hanem rovarokat és
főleg apaszalatokat is gyűithetett. Hamarosan kamatozana is őket új munkaadója,
a francia küügyminisztérium szolgálatában. l83aban először az alexandriai
kóvetség ügyvivőienek nevezték ki, ahonnan diplomáciai hírszerző körutat tett

lemerrbe. Mire enől az útjáról ín könyve megjelent, rnár csomagolhatott is, hogy
induljon következő állomáshelyére, Moszr,rlba, az ekkor már ielentós Tigris-pani
városba, ahol az új francia alkonzulátus vezetőie lett. Konzulként a kiiüönbóző
kereskedelmi, politikai és főleg titkos diplomáciai megbizaások teljesítése mellett
hatékonyan elősegithette a mezopotámiai tellek régészeti kutatását is.

Botta ásat

Bona 1842. május végén érkezen Moszulba, és már a tél kezdeterr diplomáciai
kötelezettségei mellé a régész feladatait i§ magára vrillalta. Az utóbbiak iránt ugyan
több hailandóságot mutatoft, de hiányoztak hozzá a szakmaí ismeretei, mint
egyébkent ebben a korban mindenki másnak is. A gyakorlat tene régésszé. Az élet
iskolájában a kezdeti bodadozások után Botta tökéletesen helylállt, noha kétségkiviiü
nagy segitségére volt a francia kormány gyakori pénzügyi támogatása is. Hiszen
valójában azért küdték Moszulba, hogy felderítse a kömyékét. Egyébként irodáiá-
nak ablakából a Tigris niüsó panjának egyenesen arra a pontiára látott, ahol haidan
Ninive rillt. Tudiuk, nem ó volt az első, akit ez a láwány csábított és elcsábitott.
Számos elfije azonban, ió szindéka ellenere, anyagi eszközök híján dolgavégezede-
nü távozon, kár, hogy nem tudtak összefogni.

Kezdetben Botta sem botdogult. Mikor a mrrnkások belevágták csákányukat
és ásójukat a földbe, eleinte csak énéktelen törmeléket találak, egyetlen ,,muzeális
darabot" sem. Botta mélységesen csalódott; félő volt, hogy elveszíti a párizsi
minisztérium jóindulatát. A sors ióniájakent mit sem sejwe azon a tellen állt, mely
Assur_ban-apli (Assurbanipal) híres palot"iját és könywírát rejtene magában. Az
asvíriológia szempontjából azonban szerencse, hogy a könyvtárt csupán akkor
tánák fel, amikor már kellőkeppen énékelni is tudták.

Az ásatásnak egyéb hánere is volt: Bota ninivei vállalkozása kezdeményező-

|ének és wellemi atyiának voltakeppen a kininő iranistát, Julius Mohlt (1800-
1876) kell tekinteni!:k. Pályafutását huszonhat éves korában a keleti irodalmak
professzoraként kezdte Tübingenben, mikor azonban a francia kormány megbizta
Fkdavszi Kiró|nk kiinjl,u (SáInárne) című művének kiádásával, fuliusból Jules
letg és Franciaonzágban telepeden le. Csakhamar a Société Asiatique titkára, majd
a perzsa nyelv professzora a Collége de France-on és a Francia Akadémia tagja.
Mikor ellátogatott Londonba, és a British Museumban meglána Rich mezopotámiai
leleteit, többe nem hagyta nyugton a gondolat, hogy a pirizsi Louvre is mielóbb
hasonló'kincsekkel bűszkélkedhessék. Tervét aprólékosan meghányta-vetette, és a
főszerepet Bomának szánta, akit Egyiptomban ismert meg, és aki már akkor
megnyerte tetszéset. Minden befolyását latba vetette, hogy rávegye a francia
kormány,t a moszuli konzulátus létrehozására, és az élére Bottát aiánlotta. Moszulba
utazása elön részletesen á|ékoztatta Bonát, de egyáltalán nem arról, mit kell majd
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ott diplomataként tennie, hanem anól, mit keressen mint régész. Énhető hát, hogy
most a ninivei kudarc után Botta félt, nehogy befolyásos párdogójának csalódást
okozzon.

Szerencsere nem így töíént. A sors kegyes volt Bottához, amiben persze

Bottlr intelligenciája és kíkezűsége is szerepet iátszott. Hamarosan híre ment, hogy
Moszulnál egy euópai szahib* ásat, és a munkát iól megíizeti. Ninivében azonban
az ásatás befeiezéséhez közeledetq s a munkások érthetően aggódni kezdtek a

|övőjiiLkért. Ekkor felkereste Boftát a három óra járásnyira északkeletre fekvő
Khonzabád falu egy lakója. Mutatóba hozott neki két ékirásos téglát, és elmondta,
hogy náuk a faluban ilyen téglátbol házakat építenek, és hozhat neki belőlü,
amennyit csak akar. Botta nem is sejtette, hová hi!,ták. Mikor az emberei
megerósítették a hirt, hogy ott nemcsak téglák vannak, hanem falak, domborműve\
szobrok és más ismeretlen árgyak is - e perc döntő fontosságiLrrak bizonyult.
Megalapozta Botta hírnevét, és meghozta Mohl álmának beteljesüését, lehetóvé

tene, hogy a párizsi Louvre-ban az asszír műemlékeknek kiirlón termet létesítsenek.
Botta egész csoportjával együtt mrir 1843 márciusában Khorszabádba

költözik. Egyelőre még seitelme sincs róla, hogy egykor II. Sarru-kín híres
székhelye, Dur-Sarrukín (Sarru-kín vára) állt itt. Söt így íí prirdogóirinak:

,,. . . A bmnszüldttehtól kltbzőskődoe próbóltam rnegtudni, persze hiába, aajon mnek
a fdunak nem wlt-e azelőtt oalulilgen más neve, amely inkább kóldul hangzik, mint
a Khonzafuid aagy a Khesztéabad (ahogl íriák) de nincs erről sawnilyen helyi
hagnmóny, és a fafu lakosai igazdbd nan is tudtak azokíól a régészeti kincsekről,

anelyek a ldbuk alatt a fildben rejtőznek, s amelyeket a szercncse feltómi segített. A
néú utón még mindnképpen ttijéklzódni fogok. Az ásattis menethől megelégeüssel

közölhetem, hogl min&n zlahszínűség szaint mór nem lesznek nehézségeim, mert a
belügniniszter úr iíexcellenciája wlt szíaes fuimogatni a munháma4 s ígl most mdr
szabadabban mozoghatak. A fahl elöljórójdt is sikerült róbírnom, hog,l ütítse ki a
hóxit, nely az átjórdst ahaülyozta. A falu tőbbi lakosdval egrütt ótkőltiizik a
lapiljtra Mo§ az egész domb a rendelkezésanre óll, és semmi sem kerülheti el a

figlelmemet , . ."tz
Jules Moht előterjesztette Botta |elentését a Francia A}adémiának, és

kieszközölt számára a belüg]minisztertól 300 aranfrank támogatásq amely nem
volt az utolso,

Az, amit Botta Khonzabádban 1843 és l8,1ó között feltárt, világraszóló
szenzáció volt, és Franciaországban magasra csapon a nemzeti büszkeség és

lelkesedés hulláma. Botta kimutatta, hogy a mempotámiai kulnira egyenrangú az

eddig egyediillíllónak vélt egyiptomi kulnirával. Párizs ujjongott, hogy a Louwe-
nak ugyanannyi, sőt talán még több kincse lesz, mint a British Museumnak. A sors
iróniája, hogy sem Botta, sern Mohl ereiben nem folyt francia vér.

Khorszabád sokszorosan kárpótolta Bonát a ninivei csalódisen, noha nem

kis nehezsegeket kellett lektizdenie, melyek közúl az egészségtelen égba|lat, a
maiáriát ter|esztő vúnyogok, melyek Bona és munkásai életét veszélyeztették, mé8

a legelhanyagolhatóbbnak bizonyultak. Sokkal sűyosabban érintette óket az

ásatások betilttisa, amelyet Mehrned moszuli pasa rendelt el, mivel Botta felvonulási
épüetéí erődíúnenynek, az ásaásokat pedig lövészárkok ásásárrak tanotta. Amíg a

* ArabDl: úLr. - Ford
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pasa bizalmadanságát megfeleló baksissal nem sikerült eloszlamia, Bota a kény-
szerpihenőt rajzok keszítésere hasznáta ki. E célból a Francia A}adémia Eugöne
Napolmn Flandint küdte el hozzá, aki kiválóan értette mesterségét.

Nem rudjuk, hogy a konstantinápolyi francia kóvet mekkora ósszeggel
kenyerezte le a Porrát*, de a ,Jövészárkok" további ásását lehetővé tevő engedély
megjött, es egyik pompás lelet a másik után kerii{t napvilágra: Samr-kín palotájának
szobrai, emberfe|ú szárnyas bikák és a falakat díszírő számos kőbe vésett
dombormű. Mindent ládákba csomagoltak, majd először a Tigrisen felfelé,
Moszulba. onnan pedig 1845 |riLrriusában tutaiokon, az ősi mezopotámiai vízi
járművek, a kelekek szakaszton másain (ó. fei.) Bászrába szállították. Bászrából egy
év műva, 18,16 decemberében érkezen meg a rakomány a hatalmas Cormoran
vitorláson Afrikát megkerüve, Le Havre-ba; ezek voltak az elsó asszir műemlékek
Európa földién. 1847 februiriában a Szainán épségben eljutottak Párizsbg,tl 2h61

rógtön megk€zdték f€lállításukat a Louvre-ban, megalapozva így a iövendő
,,Antiquités Orienta,les"-t. 1847. máius l-én nagy ünnepre vinadt a francia főváros.
A párizsiak ezrei tódultak be a Louyre kapuin a kiálitás megnyitására. 

'{
Botta kűdetése azonban nem ért véget azzal, hogy e műemlékeket

elhelyeaék a l-ouwe-ban. El kellett végeznie a feliratok nyelvészeti vizsgálaát és
az anyag telies kulfuftört€neti értékelését is. Ennek az 1849_ l850-ben kiadotr
Monuneús de Niniwh ücoutvrts et décits par P. E Botta (A P. E, Botta által
feltin és leírt ninivei emlékek) című ótkótetes művében tett eleget. Bona irásai
mel|en meguláhatók benne Flandin rajzai is. Ez az ót kötet, amelynek kiadását a
francia kormány (Flandin tiszteletdíirin kíviiLl) 420 000 frankkal támogana, ott áll az.
úi tudományág Ltilcsőiéná. Az assziriológia azonban még nem tette |e az igazi
,,érettsegi vizsgáC' (l, fej.).

További felárások khorszabádban

Természetesen nemcsak ez a siker, hanem a Presztízs is tovább ö§ztönózte a francia
kormánlt. l852-ben Botu utodiaként Khorszabádba kiiüdték Victor Placc-t
(1818_1875). Őt is konzr:llá nevezték ki Moszulba. Képzett épitész lévén, nem
kellett feladatához átképeznie magág noha nem rendelkezett Botta orvosi és
termeszemrdományi ismereteivel, melyekre oly nagy sziüség van ezen a vidéken.
Egy év műva mint raizolóí beosztották hozzá Félix Thomas-t; az automata
fotyképezőgep ekkor még ismereden volt. Ktilönben mindketten az Expétlitbn
scientif,qae et artistique fu Ménqtanie et de Médie (Mezopotámiai és médiai
rudományos és művészeti erpedíció) hangzatos elnevezésű nagy expedícióhoz
onoztak, Ennek vezetóie Fulgence Fresnel volt, és ekirásfejtőkent in dolgozon az
ismert Jules Oppert is. Az expedíció ragyogóan indult, ismét jelentős állami
Émogatást kapotg befejezese azonban siralmas volt, de erról kiváó képzettségú
tag|ai mit sem tehettek.

Victor Place Khorszabádban a munka nagy reszét elvégezte, az egész terület
feltárását azonban nem feieae be. 1855 áprilisában |elentős feltán anyaggal távozott
Khorszabádkíl. A leleteket egy hajóra és két tutajra rakták azzal az anyaggal egyútt,

' A török küü$mioi§zt riuo. - Fofd
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amit, a Fresnel-expedíció rrr.ísik része Babilónban és a kömyékén talált. Az út
tragikusan végződött.l5 1855. május 2}án a bennszüöttek elsúlyesztették a hajót,
ra|91ánya 

_mentletetlentil a Tigris fenekére sülyedt. Párizsba csak a tutajokon
s#|litott néhány darab jutott el. Ami ,,in natura'' ném érkezheten meg Párizsba, azt
hűen szernléltették Victor Place Niniaeh et /Asslne (Ninive és Ássziria) című
lrárom.kötetes művében Thomas rajzai.

Layard Ninivében

E tragikus esemény után Babilónt és Khorszabádot szinte temetői csend iiüte meg.
De nerrr Ninivéq ahol Bottának olyan balszerencséie volt. Ninivének egy igaii
férfira volt viiksége, aki elég ügyes, gyakorlott, bátor, világlátotg kepes a
bennszüöttekkel a saját nyelviitön beszélni, és megfeleló figyelmességekkei meg
tudja oldani a nyelviiket. Ez a fér{t az angol Austen Henry Layard volt. Atyai ágon
hugenotta nenekiiltek !íódia, 2z anyia spanyol volt, l8l7-ben szüeten Párizsban,
es a sors oly kegyes volt hozzá, hogy megérte a két hetes számiegyű életkort.
l89tl,ben halt meg.

Olaszországban töltött iíjú évei alan nagy hatással volt rá a lombardiai és
velencei festészeg s miután férfikora küszóben elbűvölték az Ezeregújszaka meséi,
es felkeltenék erdeklődését Rich híres memoár|ai Babilón iránt - nem volt kedve
többe Austen nagybátyia unalmas londoni irodájában karriert csinálni. Hat évet sem
birt ki ott, Midord nevű barátiával nekivágott a nagyvilágnak. Ceyloni gyarmati
volgrilatba szegődtek, Ceylonba azonban sohasem jutott el. Mivel barátia félt a
tengeribetegségól, a szárazföldi utat választották, és l839-ben megérkeztek Perzsi-
ába. Ez a köriilmény eldöntótte l-ayard további sorsát. Perzsiában maradt, egyedül
a bahtijár törzsek között, epp a perzsa uralom elleni llizadások idején, szerelem
szövődött közte es a törzsfónók leánya között, me8tanult perzsául és arabul,
megtekintette az ókori műemlékeket, es útra kelt Baghdadba, miközben niüélte első
veszedelmes kalandját, egy rablótámadást. ló

Layard életében ez a kaland fordulatot |elenten: Mivel kirabolták, s nem
rnaíagt penze, meg kellett váltonamia úticélját: visszament Konstantinápolyba,
Stradord Canning angol nagykövethez, akinél igen kedvező fogadtatásra talált,
küönösen perzsiai tapaszulatainak ecsetelésevel. A nagykövet felismerte a huszon-
két éves Layard kiűnö kepességeit, és felaiánlotta neki: lépjen brit diplomáciai
§zolgáatba, s anyagilag is támogana további vrillalkozásait. Layrd így l8zlGben
eliutott Moszulba, majd továbbhajózott Baghdadba, Közben megszakítona úrját
Nimnidban, mely késóbb világhírűvé tette a nevét. Baghdadból áruhában ment
Délnyugat-Perzsiába a kuzisztáni hegyi tórzsek kózé, hogy teljesitse tudósítói
kiiüdetését. Mikor két év mú,lva visszatén Konstantinápolyba, már átkutatta a
Ninive á Assur kózöni vidéket is. Moszulban még visszatérése előtt megvitana a
ninivei es babilóni ásatások menetét Bouával és Sir Roben Kerr Ponenel, a kitűnó
művésszel, aki iól ismene Babilónt és más mezopotámiai városokat, útleírásokat
adott ki óluk, és raizaiban is megórökítette őket.

Mire a hivatalos formaságokat elintézték, eltelt három év. Ezalatt Layardot
nagykóvetségi titkáná neveztek ki, és kényes diplomáciai feladatokkal bíztrik meg.
Az esemenyek menetét meggyorsítottrik Botta khorszabádi sikerei, amelyek veszÖ-
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lyeztették Anglia presztízsét; Bota eredményeinek látíin az angolok igyekeztek
rugalmasabb ügyintézésre ósztökélni hivaali gépezetiiket. Végiiü Layard 1845
októberében megkapta az engedélyt es a támogatást az ásatásokhoz, és rógtön
munkához is látott. Mikor Ninivében a Botta nyomában végzett próbaásatás nem
hozon eredményq 35 kilométerrel délebbre vonult, ahol az asszír királyok egy
másik székhelye állt: Kalhu, a bibliai Kalah, arabul Nimnid.

Ezen a tellen kezdte meg munkáját 1845. november 9-én, persze nem
minden akadály nélkü. 

'? 
Alighogy a munkások kis csoportiával rábukkant Assur-

ban_apli palottíjának domborműveire, Mehmed Keridioglu moszuli pasa leálíttatta
a további ásatrisokat, semrnibe véve a konstantinápolyi török kormány engedélyét.
Aligha kerüt volna sor erre az akadályozatásra, ha Layard a régi római szóláshoz
tartia magát: ,,pecunia non olet" (a penznek nincs szaga). A pasának, aki egyébként
alacsony termettí, kövér, félszernű és félíiiüű, ragyás arcú és rikácsoló hangú ember
volt, arra az aíanyra fájt a foga, melyet szerinte Layard az ő földjéböl ás ki. Az ilyen
emberek feiében gyakran szüemek sótét gondolatok, és Layard nem a legmegfele_
lőbb eszközökkel próbáln őket elűzni.

Ez vezeteít azán az áItemető históriájához, mely Layard leírásából és Cun
wilhelm ceram színes ecsetelésétxíl ismeretes.la A pasa a kózeli temetőkből
titokban sírköveket vitetett az ásatások színhelyére, hogy aztán a szent hely
háborgatása iirügyén betilthassa az ásatásokat. Layard szerencséjére azonban a pasa
saját elöl|árói számára is kenyelmedenné vált, és leváltották. Iszmail, az új pasa
mmkájában már nem akadályozta Layardot, de ez még nem jelentette azt, hogy
zavartalanul dolBozhatott A moszuli kádi,* aki szintén ellensége volt, miv€l ő sem
kapta meg a várt baksist, azza| u ürtsggye| bujtogatta a régész ellen ,az ásásra
szegődött munkásokat, hogy a kiáson feliratok Allahot gyalázzők. Csak Layard
munkaránának, Hormuzd Rassamnak (1826_1910)'9, a káld keresztények London-
ban nevelkedett moszuli utódjrinak kószönhetó, hogy sikerüt kieszkózólnie a munka
folytatását. De ekkor ismét váradan aka&íly merült fel: a munkások emberfejű
számyas oroszlánt ástak ki, Egyikiik attól való félelmében, hogy magát Nimnidot,
a nagy prófétát látja maga előtt, megszökön a munkából, és a hírrel egyen€§en
Moszulba sieten. Csak az ú| konstantinápolyi fermán* * védte meg Layardot a
további zaklatásoktól. igy is maj&rem egy évet elvesztegetetg s csak 18,1ó

októberében tudta folytatni az ókori Kalhu és a négy asszír király palotájának
feltáíását,

Ninivébe való visszatérése előft 1847 tavaszán megállt a közeli Qal'at
Serqat_tellen, áol feltárta III. Sulmrinu-asarídu híres iiüószobrát, nem is sejtve,
hogy csrikánya az egykori asszír fövárost _ Assurt érintette. Még a város
Tigris-parti fekvése sem emlékeztene semmire. Sőt azt hitte, hogy ez ,"Ábrahám Ur
városa", melyet aztán jóval késöbb Dél-Mezopoüimiában trirtak fel. Layard
szívesebb€n követett olyan biztos élokat, mint amilyen éppen Ninive volt.

Visszatért a Kuiunüsík (azaz a Bárány) nevű dombra; ekkorra már jelentős
regészeti és vervezési tapasztalatokía tett szert. 1847. május közepén a moszuli
lakosság kíváncsi weme előtt megkezdte mukájának új szakaszát, Valóban volt mit
bimulni és csodáni. Mindián az első napokban rátalált a Ninive elestekor leégett

* Arábul: mohamedán bíó. - Ford

" Tiidr&iiü: a §zuluid íráso§ psíancsa. - Ford
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kiráyi palota falrira, az 5 méter hosszú és 4 méter magas emberfe|ű vámyas bikák
szobraira, a harci és vaűszieleneteket ábrázoló kő domborművekre. Valamennyit
Szín-ahhé-eriba, II. Samr-kírrnak, a khonzabádi palota uralkodóiának fia készíttet-
te.

Layard kétévi szihet után folytatta a munkát a Kujundzsikon 1849 ószétől
1851 tavaszáigzo. Ez idő alan kétezer domborművet, huszonhét kapufaragványt és

tíz számyas bikát t,árt fel. A leglagyobb fogás persze a végére juton: Szín-ahhé-eri
ba palotájának két kis helyiségében felfedezte a híres Assur-ban-apli könyvtárának
elsó részét, néhány ezer agyagtáblát, nagyrészt tóredékesen. E lelet arra ösztónöne
munkatársát, Hormuzd Rassamot, hogy Layard távozása után is folytassa a kutatást.
Rassam buzgalmát siker koronázta: a feltárt köny\tár a British Museum büszkesége
lett (l l. fej.).

Layardnak nagy gondot okozott az ásatások költségeinek biztosítása. Az első
segítség magánjellegű volt, a konstantinápolyi brit nagykövet nyriitotta a saját

zsebeből. A British Museum csupán hosszadalmas tárgyalások után adott anyagi
ámogatást Nimnid és Ku|undzsik feltrirására. Layard összesen 6450 fontot kapott,
jóval kisebb összeget, mint amennyi Botta rendelkezésére állt. Aztán ez a forrás is
elapadt. Layardot visszáívták Londonba, ahonnan már nem tért vissza Mezopotá-
miába.

I-ondonban 18,t8- l849-ben adta kj Niniuh and ils Remains (Ninive és
emlékei) című kétkótetes művét, amely abban az időben szokatlanul nagy,
nyolcezres példányszámban jelent meg. Több mint száz év műtán még egyszer
bestseller lett: l9ó5-ben Hartrnut Schmökel német forditásában jóval nagyobb
példányszrimban úira kiadtrák, és ezúttal is napok alatt szétkapkodták.

Ezurán Layard hosszú évekig politikai és diplomáciai tevékenységet folyta-
tott, eközben szakiton időt Dscooeies in the Ruins of Ninioeh and, Babylon
(Felfedezések Ninive és Babilón romjai között) című újabb kónyve megírására
(1853). l88Gban otüagyta a diplomáciai pályát, és Velencébe ment, hogy ott első
szerelmével, az itáliai festészenel foglalkozzék. l887-ben jelentette meg visszaemlé-
kezéseit fiatalkori utazásaira F.arly Adaentures in Peria, Susania and Bcbylonia
(Korai kalandok Perzsiában, Szűában és Babilóniában) címmel. Ebben a könyvé-
ben, hét éwel a haláa (1894. iűius 5.) előtg keserűen igy emlékezik vissza:

,,Jutalmul küli;nböző szolgilataimért á felfedezéseimért Óíelsége fzetés nélküli
attaséjának neoeztek ki Konstantinópoljba" A keseníség és a csalódonság érzését
nem feledtenék vele a kitiintetések sem: az oxfordi egyetem tiszteletbeli doktorává
és London díszpolgárává avatrák. Az igazi elismerést csak jóval a haláa után,
l963-ban kapta meg az asszíriológusok I-ondonban megtartott XII. nemzetközi
kongresszusán, amikor tiszteletére a British Museum megrendezte életművének
nagyszabású kiáüítását.

George Smith

Szintén a mezopotámiai régészet és az asszíriológia egyik únörőie volt. Rövid
életében (18,11-1876) nagyon sokat tett e tudományág továbbfejlesztéséén, söt
életét is feládozta érte, anélkü hogy engeden volna a diplomáciai vagy politikai
csábitásoknak. Perrzvésnökként kezdte, de minden szabad ideiét a British Museum

6l



Klíma / Mezopotámia

asszír részlegének tanulmányozásával töltótte, Autodidaktaként vált assziriológussá,
huszonhét éves korában már igen nehéz asszír szövegek értelmezését tette közzé.
Eletének nagy napja akkor virradt fel, amikor Layard ninivei leletei köztil kezébe
keriiüt egy töredékes üibla. A vízőzőn leírását találta meg rajta, miként késóbb
kiderüt, a Glganws-eposz egy részletet (l2. fej.). A tábla vége, azaz mintegy 15 sor
hiányzon, de a kózölt szóvegrészlet is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy egész
Angliát lázba llozza: hát mégsem a Bibliában esik szó először a vizőzőntől?

Valóságos asszíriológiai versenyfutás kezdődött: a Daily Telegraph cínő
londoni napilap 1000 fontot ajánlott fel a British Museumnak a tibla letört
részenek, tehát mindössze néhány négyzetcentiméternyi lemorzsolódott agyagda-
rabnak a felkutatására, l873-ban kikütdték a Kuiundzsikra George Smitht, már
mint a British Museum munkatársát, és mindössze ömapi ásás után Smith célhoz is
én. Megoláta a hiányzó tábladarabot a babilóni vízözön szóvegének befe|ezésével!
Nevéhez ezért hozzátenek ,,a gombosní megtalálója a szénakazalban" előnevet i§.2l

Smith egy csapásra híres lett, a Daily Tekgraph a lelemek óriásí reklámot csapott.

Smith riportjain a lap végü is többet nyert, mint amennyit jutalom fejében
kifizetett, de a Kuiundzsik további feltrirására rnár egy pennyt sem áldozott. Ezt a

munkát az előrelátóbb British Museum támogatta, Smith második útja során
megtalálta a Gilgame*Eosz úiabb részleteit, a harmadik alkalmával pedig halálát
lelte, 1876. auguszfus l9-én halt meg vérhasban. A szíriai Aleppo várfalai mögött
temették el az örmény temető brit parcellájában.

Arccal sumer felé

A francia korm|íny l877-ben egy negyvenéves, nemesi elónevet és négy utónevet
viseló férfit nevezett ki Bászrába konzulnak: Gaston Charles Ernest Chocquin de
Sarzecet (l837-190lL2 aki F'gyiptomban és Eritreában a diplomáciai szolgálat
terén már szerzett tapasztalatokat, a régészetben és a K€let-kutatásban viszont
tel|esen laikuskent indult, ámde éles_szeme és ió füle volt, a feleségében pedig erös
!ámaszra és megértó társra talált. o maga igy írt tevékenységérő|: ,,Valamílym
homolyabb elfoglaltsdgra zxigltal4 hogl kitijltscm azt az időt, ami a nan mk munkdt
adó konzuli hiaatal rrellex maradt." Aligha ösztönózte tehát a pénzszerzés vágya,
ahogy ezt egyesek állítiák.

Negyvenéves korától minden szabad idejét kedvtelésének, a régészemek
szentelte, amely élethivatása len, s arnelyért végül az életét is feláldozta. Az
egészségtelen étkezé§ tönkretette a máiát, gyomorbeteg lett, és végü egy évig
haldoklott mocsárlázban. Aligha áldozon volna ennyit a vagyonszerzésért, s még
kevésbe lalószínű, hogy a magáéhoz hasonló sorsot szánt volna a feleségének is, aki
egy hónappal utána szintén meghalt. Ne azt kérdezziik tehát, miért adta a fejét
ré8észetre, hanem azt, hogy munkájával mi úiat adott a tudománynak. Mert ez
valóban nem kevés.

Mindent egyeden dombon, a Bászrától 200 kilométerre északnlr:gatra levő
Telto dombjrin tárt fel. Konzulátusának egyik ügynökétől, a helyi hajózási
vállalkoától szerzett róla fudomást, azt azonban nem fudta, hogy ott a helybeliek
már huzamosabb ideje saiát szakállukra ásnak, és üzletelnek a leletekkel. Például a
diorit Gudea-fejet eladták a bostoni mt2eumnak, sőt még a párizsi Louvre is
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szerzett a Tellóból egy sumer táblát négy éwel előbb, mint ahogy ő egyáltalán
hallott a dombról. De Sarzec |ól látta, hogy a késlekedés csak az ügy kárára lenne,
ezért elment a Tellóra felmémi a helyzetet. Elég volt belevágni az ásót a földbe,
mriris felbecsühetetlen értékű leletek keriiütek napvilágra. Ezek után a lehetó
leggyorsabban megvásárolta Návir helyi pasa, beduin törzsfőnók jóindulatát, hogy
lecsillapitsa ide gen gyűöletét.

Ez sikerüt is neki, és már az első ásatása ideién 1877- l878-ban ragyogó
eredményeket én el; a szobrokon, agyaghengereken és agyagtáblákon kíviiü több
nagyobb töredeket is felárt, melyek E-ana-tuma lagasi ura|kodő Keseljií-szűIé (!0.
fei,) néven ismert ernlékkövéhez tartoztak. Párizsi fónöke, a kiilügyminiszter
jutalomként baghdadi főkonzullá léptette eló, és segitségiiü mellé adta Leon Heuzey
épitészt, a I-ouwe akkori restaurátorát, akivel l9OGig még kilenc régészeti évadot
dolgozon végig. Ezalatt nemcsak olyan ,,muzeális darabokat" találtak, mint a
tizenkét Gudea-szobor, En-temena ezüstvázáia és a két nagy henger Gudea-felirata-
ival, hanem több rucat szobrot is; ezeket már de Sarzec utódai tártik fel: Gaston
Cros, Henri de Genoűllac, majd André Panot, akik közös erőfeszítéssel megtöltöt-
ték a Louwe egyik nagytermét.

A Tello dombián feltárt rendkívüi |elentóségú leletekért azonban de Sarzec
nagy árat fizetett. Amit ezzel kapcsolatban írt, azt Voitech Zamarovsk.f leírásából
ismerheti meg az olvasri.rr* Melyik város rejtőzóft a domb alatt? Sokáig azt
állitoná§ hogy a sumerek egyik kulturáis és politikai központia: Lagas, a nevezetes
Ur-Nanse-dinasztia vékhelye (ennek a dinasztiának volt utolsó tagja a hires
reformer, Uru-inim-gina; 9. fej.). De már Jensen, Hommel és nagyon nyomatéko-
san Zehnpfund is kétségbe vonta eá az azonositást. Ma már tudiuk, hogy a
Tellodomb Girszu várost reitette magában Ningirszu főisten templomával együtt,
míg Lagas váíosát az al-Hibba-domb tákarra. A tellói leletek és elsősorban a
városállam lgaz.gatásáró| és gazdasági életéről képet adó hatalmas mennyiségű _
mintegy 50 000 _ agyagtibla feltárásának azonban ironikus-tragikus felhangja is
volt: jóllehet Jules Oppert már l88l-ben a berlini nemzetközi orientalisztikai
kongresszuson nagyra értékelte de Sarzec felfedezéseit, melyek az eddig ismeretlen
sumer nép ku|njrájíinak bizonyitékai, és bár de Sarzecet a Francia Akadémia a
,,halhaadaniai" köze vála§Ztotta - küföldön mégsem adtak hitelt oppen szava-
inak (l. fej.).

ur-a§umermodell

Lagas-Girszu sumer várost tánák fel elsóként. Ez volt a jeladás, amely a régészek
figyelmét Sumerre irányítotu. A sumer központok egymás után tártik és tár|ák fel
titkaikat. Egész könyvet megtöltene, ha mindegyikkel annyit foglalkoznánk, mint
Lagassal. Nem mellózhetiük azonban a sumer uralkodók olyan jelentős székhelyét,
mint Ur (a bibliai Ur Kasdim, az iraki Mukaj|ar). Ez a város tóbbször is megszabta
Sumer politikai fejlődésének irányvonalát, a III. Ur-i dinasztia uralkodása idején a
nagy sumer birodalom központja (4, fej.) és Nanna holdísten kultuszának székhelye
volt (8. fei.); Nannának szentelték a nagyszerű toronytemplomot: a zikkuratot.

* L. magyaíul V. Zamarovskf: Kezdetb€tt volt sulnéí, csoíba L. ford., Bíaúslava 1966,72.
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Raita kiviiLl még nyolc küönbözó istenség templomának, hat patotának és egy
hatalmas eróilítrnénynek a maradványait tártrik fel. Az idő vasfoga ugyan megtette
a magáét, a toronytemplom romjai mégis már a 17. század elején felhívták magukra
Pietro della Valle, az ismert utazó figyelmét. Neki persze sejtelme sem leheten róla,
hogy az emlékezetes bibliai helyen áll, miként az első Ur-i régésznek, William
Kennet Loftusnak sem a műt század közepén.

Csak f. E. Taylor2a bászrai brit konzul, a brit hadsereg őmagya találta meg
az Ur-i zikkurat sarkainak tövében Nabú-na'idnak, a templom úibabilóniai
restaurátorának, a holdistenkultusz buzgó terjesztójének alapkőhengereit (4. fe|.),
amelyeken feltiintette a toronytemplom összes korábbi epitőiének nevét is. Taylor
e szövegből megtudta, hogy Mukaijar azonos Urral. Még az első világháboni vége
felé próbaásauísokat végzett itt R. Carnpbell-Thompson, a brit hírszerző szolgálat
kapitínya, aki békeidóben a British Museum munkatáísaként dolgozon. A háboni
befejezése után e mrizeum érdekeit kepviselte Irakban a megszálló hadsereg
kötelékében H. R. Hall. l9l9 februIíriában kiása Mukajjarban a templomteriiLlet
legfelső teraszát, és e munkájriól íron könyvének az A Season's Work at IJr (Egy
évad mrrnkája Urban) címet adta.

Mukaijar titkainak felfedezésére a British Museum és a philadelphiai
Pennsylvanian University Museum közös expedíciója nagy, tervszerű támadást
indított Vezetőie egy nagy szaktudású férfi, Sir Leonard Wooltey (1880_ 1960) az
oxfordi Ashmolean Museum egykori tudományos munkatársa lett, aki gyakorlati
regészeti ismereteit Núbiában és Karkemisben szeíezte. Az első világháboni a
régészt a kairói brit törzskar hirszerzó tisztjévé tette, amiért aztán két évet iiüt egy
törökországi börtónben. Csupán l922-ben tért vissza a régészethez mint az Ur-i
expedíció vezelőie, és azt tizenkét évadon keresztül l934_ig irrinyítona. Expedícióia
minden tekintetben tökéletesen fel volt szerelve (még keskeny vágányi vasúttal is),
a legjobb szakemberek vettek részt benne, többek kózött olyan kitűnő régészek és
sumerológusok, mint Sir M. E. L. Mallowan, Sidney Smith, C. J. Gadd, L.
Legrain, nem is szólva a gondos titkárnőről, Keeling kisasszonyról, akiből az ötödik
évad után l927-ben lWoolleyné len.

Elsősorban a holdisten ternploma mellen álló toronytemplomot akarták
feltámi, melynek téglalap alapja 62 x 43 méter volt. Az eredetileg háromszintű
zikkurat legteteién a ,,szent nász" szentély€ ált (8. fej.). §7oolley már csak két
szintet talát, a harmadikról csupán az ásatásnál dolgozó munkások tájékoztattik,
persze csak azt mondhan,ák el neki, amit hallomásból tudtak.25 Az első szint
magassága körübelül ll méter, a másodiké mintegy 6 méter, a harmadik wint a
becslés szerint 3 méter magas leheten, A legtetején állt a már említett 4 méter
magas szentély. Az egész építrnény tehát olyan magas lehetett, mint e8y ötemeletes
ház, tetőteraszáról pompás kiláás nyílt a kömyékre, éijel pedig a csillagos égre.
Téglái több mint négy évezredet kibírtak. Elsó epitőie, Ur_Nammu minden téglába
belepecseteltette a nevét, s a lerakon téglasorokat bitumennel rögzítették. Ma a falak
lemeztelenítésevel a toronyemplomot veszélyeztetnék az időjátási viszonyok, ezén
az iraki műemlékvédelmi igazgatóság ,,megfiatalította", egészen az első szintig új
burkolatta] lána el.

Voolleynak Urban volt még egy sokkal jelentősebb felfedezése'is: a 3.
évezredkil származó királyi temető, mely ál|a a versenyt Tutanhamon vele
majdnem egy időb€n feltárt sírjával és múLrniá|ával. Voolley már l922-ben a
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Ur-Nonnu (22 szózal) btonzszobra (magassóga 26,5 ctn). Az ilyen típuni his
szobrokat a palota vag, tanplon alapjóba falaztdk be, A szobrtisz az uralhndót
áMozati hngjnal ábrdzolta, melyet felenelt kezézlel a feje fölött tarL A testén Istdl
is_teln9laz intézett fogadalmi felirat lóthaű. A szobrot IJrukban talóIük. BagfuIad,
Irak Múzetn

mintegy 50 hektimyi Ur-i terüet első megtekintése alkalmával sírokra és csontokra
bukkant, Mint tapasztalt régész tudta, hogy a temetők iól képzett munkásokat
igenyelnek, mrirpedig ö csak most kezdte betanítani embereit, Ezért a királyi
temetőhöz csak l927-ben tén vissz4 hogy most máí telie§ lendüenel hozzálássón
a munkához. A leletek teljes mértekben igazolták etőrelátását. A temetőben nemcsak

lagyszámú sín tárt fel _ majdnem kétezreg arnelyek köztil tizennyolcban a
legmagasabb rangi Ur-i személyiségek aludták örök álmukat _, hanem felbecsü-
heteden énékű műkincseket is (l0. fej.).

A királyi temető feltáása megindította a talágatásokat a vízözön kérdésérőt.
Woolley az úgynevezett ,halálaknában"* olyan mélyre leásatoí, ahol már csak

* Ezen a teóleten sok csontvázat találtá}- való§zííűnek lálszü a fgltcvés, hory ezek az emberek
követték urálkodójutat a halálba" Innen számazü a ,,halálalna'' ehevezés. - Szert.
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kaviccsal és homokkal vegyes agyagot találtak, és az a4ya1 színe merőben
kii{ónbözött a közvedenü fölótte levő rétegétől. De még ez sem volt a szűzföld, azt
csak további 5 méterrel mélyebben találta meg. A kóztes réteg alatt ismét
edénycserepeket talált. Ezért ea a homokos és agyagos kóztes réteget egy hatalmas
árvíz hordalékának tartofta, mely beboritona a mé8 régebbi kulturréteget. Magyaíá-
zatként felmeriiLlt a Glgmnes-eposz ,,világot elöntő vízözőne" és Mózes Ktmyuének
vízözöne, A tiirelmetlen szenzációhajhászoknak azonban csalódást okozott a kutatók
tárgyilagos magyarázaía, akik a távoli Kis város feltárásánálzo egy hasonló
hordalékréteg leleteire is támaszkodhanak. Hasonló rétegeket találtak továbbá
l93l-ben Suruppak város feltárásánál, ahoman maga a gilgamesi vizözön hőse,
Um-napisti is származott (l2. fei.). Kiderüt azonban, hogy e rétegek nem
egykoruak, több évszázad időkülönbseg választja el őket egymástól. A szenzáció
§zappanbuboréka szétpanant, és csupán Edmond Sollberger londoni sumerológus
összefoglalója maradt utána,zl aki e jelenségról részletesen kifejtette, hogy valóban
nagy, de csak helyi árvizek bizonyítéka, amelyek sohasem árasztották el egyszerre
az egész terúletet. Hasonlóképpen ítélte meg a homoküledéket is, az úgynevezett
anemoklasztikus kepződményeket, melyeket a sivatagi §zé1 hordott össze.28

Más sumer városok

A régészeket rendkívül vonzotta a ,,vízőzön városa" - Suruppak, ahol 1900-ban a

philadelphiai egyetemtől érkezett Hermann Hilprecht expedíciója állomásozott. A
következó engedely e város feltárásához Robert Koldewey, Babilón későbbi
felfedezö)e szerezte meg, aki in l902_190}ban Dzsemdet Naszr-kori (4. fej.)
edényeket és főleg archaikus agya8táblákat és pecsémyomókat talált,

Az olyan ósi, sumerek elótti telepüések, mint például Uruk (a bibliai Ereh,
az iraki Warka), nagyon mélyreható kutatá§t igényeln€k. A több mint 450 hektámyi
területen - ez a harmaűk legnagyobb régészeti terüet Mezopotámiában Babilón
(850 hekuir) és Ninive (750 hektár) után - még a műt században V. K. Loftus
kezdett ásami. l9O&ben német régészek érkeztek ide, és irt is dolgoznal< az első és

a második ülágháboni éveit kivéve már nyolc éltizede. Ez is bizonyítja e
vállalkozás ielentősegét. l95,1-ben fónökei, Julius Jordan és A. Nóldecke, valamint
tanítóia, Walter Andíae után Varkában Heinrich Lenzen vefte át az expedíció
vezetesét, aki ónmagáról azt mondja, hogy itt veszítene el a szivé! és itt találta meg
élete énelmét.r9

Uruk-Warkához 24 r€észeti réteg áwizsgálása s az eddigi legrégibb és

legfiatalabb ábltik feldrása fűződik. A hatalmas védőfalakkal }örülvett Uruk
Gilgames es Istár ósrégi templomának a városa, A templom kétezer évig épült, de
sohasem késziilt el, és ez idő alan az E-ana, azaz az ,,Eg Háza" nevet viselte.
Közelében taláták meg a |Yarhai zánek elnevezett hires szobortóredéket, egy nöi
fejet. Urukban rillt a,,Bábel tornya", An isten toronytemploma is. Ennek alapjai
még a Dzsemdet Naszr-korból valók, tehát valószínűleg ez a legrégibb mezopotá-
miai zikkurat, Uru}ba költözött be a perzsa Mithrasz, a párthus Gareusz is, és a
görög helyőrség, valamint a telepesek szórakoztatására 8örö8 szinház is épült.

Sumen nem hagyhatiuk el két másik, ielentós városának megemlítése nélkül.
Az egyik az ország legdélibb részén fekszik, és maguk a sumerek is úgy bitték, hogy



Csákrinnyal és lapáttal

ez volí az első város, ahová ,,a kiráIysdg alószállt az égből:'* (4. fei.). A régészek
szerint in már a sumerek előtt is szervezett élet fol},t. Ott terült el, ahol a mai Abú
Sahrein, a neve: Eridu. Valamennyi mezopotámiai város közül itt a legkedvezőtle-
nebbek az éghailati üszonyok, a régészek elsősorban az ivővíz híányától szenved_
nek. A feltárást iraki szakemberek végzik, valamennyiük nevében nevezzünk meg
egyet: Fuad Szafan.** Eriduban eddig 14 réteget tártak fel, és a legrégebbi
telepiilést i. e. 3500 tájára keltezik. Talriltak egy teraszt - valószinűleg a
legrégebbit - egy sumerek előtti szentéllyel és egy zikkuratot templommal együn,
mely a 3. évezred végén epülheten.

lÁísodik megállónk Nippur (a mai Nuffar);o, mely a sumereknek az volt,
ami a mohamedánoknak Mekka, a katolikusoknak pedig Róma. Layard már
l85l-ben talált itt a későbbi korszakokból származó sírokat. Negyven év müva az
amerikaiak ásattak Nippurban öt évad során (1889- 1900). Mindenkit csábított a
romok láwánya, melyek itt dombok soraként emelkedtek 30 méter magasba. Layard
romantikus úton, a mocsáron át, csónakkal iutott el hozzáiuk. Kezdetben az
amerikai expedíció rossz csillagzat alatt dolgozott: megtámadták őket az afedzs
törzsbeliek, mivel az amerikaiak véletlenül agyonlőnék egyik lólopáson raitakapon
emberijket. Az amerikai expedíció táborát szétíombolnik es felgyújtották, de az
expedíció tagjainak sikeriiLlt a leletekkel együtt Baghdadba menekülniük. A
következó négy évadban Herrnann Hilprecht vezeiésével már nyugodtan és
eredményesen dolgoztak, 30 000 sumer agyagtáblát találtak, közöttiiLk a sumer
irodalom számos gyöngyszemét. További fél évszázad műva l948-ban Donald
McCown ide vezette a chicagói Orientalisztikai Intézet expedícióját (melynek tagia
volt S. N. Kramer is). Zsákrnrinluk, főleg a táblák mennyiségét tekintve, szinte
felmérhetetlen.

Nippur nemcsak a sumer zarándokok szent városa volt, hanem a kulturális,
gazdasági és művészeti élet kózpontja is, melyet ma már nagyon részletesen,
közveden fonásokból ismerünk.

A íővárosok iránti érdeHődés

csak most érkeztiink el a két hires fóvároshoz: Babilónhoz és Assurhoz. Ennek az
az oka, hogy a régészek is viszonylag későn kezdtek hozzá a feltárásukhoz. A
késésnek azonban megvolt az előnye is; a két fóváros feltárását már ielentős
tapasztalatokkal, úi módszerek és új technikai vívmányok felhasználásával végezhet-
ték.

Babilón, az egykor büszke ,,Istenek Kapuia" olyan tökéletesen feledésbe
meriiüt, hogy az i. sz. 10. száaadban a1-Isztahri arab földrajztudós e helyról szólva
csuprin egy jelentéktelen telepiiLlésról tesz említést. Ez a település a korábbi Babilón
helyén ált, ő azonban erről mit sem tudon.lt Babilón több egymással szomszédos
tell alatt re'tőzött. A legészakibb, a Bábil nerri Nabú-kudurriuszur nyári palotá|á-
nak romjait takarta. A Lövetkező domb mai neve Qaszr, alana volt ,, ,ilU"UitOr,iui

" KomoIúzy G. ford., ókori keleti törtéleri chle§tomáthia, szerk. Harmatta János, BudaF3t 1965. (A
rovábbiákban : chresa.)

** A közelnűtban tíegiku§ bale§€t áldozata letr _ G. E
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uralkodók legielentősebb vekhelye, a lakó- és a kereskedelmi negyed pedig a

Merkesz-domb alan. Az 'Amran ibn 'Ali-halom alatt fedezték fel Marduk
főtemplomának, az E-szagilrinak és az E-temen-an-ki zikkuramak, az igazi Bábel
tomyának romiait.

Babilónt elóször C. J. Rich térképezte fel l9ll-ben, majd az ismert
R. K. Porter festette le a babilóni romokat (1817-1820). A régészek legkorábbi
talrilkozisai Babilónnal - ha Layardot is ide szimítiuk, aki 1850 karácsony előni
hetét töltö$e itt, esedeg Fulgence Fresnel expedíció|át, Jules Oppert részvételével
l852-ben, vagy T. M. Chevalier de Lycklama és Niieholt róvid láto8atását
l87Gban -, az asszíriológia szerencséjére olyan futólagosak voltak, hogy az akkori
primitív módwerekkel Babilónban senki sem ten kárt. Még a megbízható Hormuzd
Rassam sem ján Babilónban nagyobb sikerrel, noha négy évadot végigásatott
(1879-1882). Igaz; 3000 újbabilóni tiblán kíviiü megtalálta a híres Kiirosz-prizmát
is, mely a perzsrik Babilónia ftilött aratott győzelmét adta hírü.

Babilónt valóiában Roben Koldewey (1855- 1925) német építész fedezte
fel, Assurt pedig az ő expediciójához tartoá Walter Andrae. Koldewey 1899

tavaszán érkezen meg Babilónba, és ott maradt egeszen l9l7-ig, amikor a hábonis
események miatt távozni kényszeriilt.

Koldewey Nabú-kudurri-uszur (2ó. kép) Babilóniát !írta fel, Hammurápi
Babilónja a alajvíz miatt megkózelítheteden maradt. A város központiát az
Eufratész bal paftján belső es küsö védőfal vette körü, és hét pilléren álló köhíd
kötöne össze a kisebb városnegyeddel - az ,,Újvárossal". A ki.iLlső erödítés kerülete
l8 kilométer; a városfalak olyan wélesek voltak, hogy rajtuk két §zemben haladó
négyes fogat kényelmesen kitérhetett egymás útiából, ami fontos körtilmény volt a

védelem szempontjábol. A kiilső és a belső uirosfal közöni térség háboni ideién
minden bizonnyal az ellenség veszélyeztette terüetről elmeneküt emberek menedé-
kétiü szolgált, A rulajdonképpeni városi erődítnényt, melyet vizesárok vett köól, a

belső és a kiiLlsti vrirosfal alkota, melyeket 7 méter széles sáv választott el egymástól.
Mindkét védófalban kapuk voltak, melyek€t a babilóniai fóistenekről neveztek el. A
kapuk 30 méter magasak es 8 méter szélesek voltak.

A leghíresebb az északi oldalon levő Istár-kapu volt, melyen kereszttiLlhaladt
a Marduk tanplomához es Bábel tomyához vezető ,,Felvonulási út". Koldewey e
toronyból ,,rnég romoknál is kevesebbet" talált, csak egy nagy bemélyedést,
melynek közepén megmaradt a torony agyagalapia; égetett téglából késziilt
burkolatát a kömyező falvak lakosai hordták, szét, hogy házat építsenek belőle.3, A
négyzet alapú Bábel tornya egy oldalának a hossza 9l méter volt, a magassága pedig
mintegy 90 méter leh€tett. A torony úgy tön az ég felé, mint egy középkori
székesegyhriz vagy egy modern felhókarcoló.

Koldewey tanulmányozta a vtlági epítrnényeket is, el§ő§orban Nabú-kuduí-
ri-uszur palotáját s a benne levő tróntermet. A ,,fűggőkertekként" ismert, óntözőbe-
rendezéssel ellátott teraszok alapiait is megtalálta. Ezeket a babilóni városfalakkal
együn az ókor hét csodája közé soroltrik.

Koldewey mindent feltárt, ami Nabú-kudurri-uszur Babilónjában lényeges
volt, ennek ellenére többször is hangsúlyoza, hogy még mindig sok minden vár
feltárásra. Egy korabeli hazafias lelkiiüetű honi verző Babihni kalauza ekkélt
sorolja fel Babilón nevezetessegeit:
..Ósszesen: a nagl istenek 5j kultuszhdye Babilón belsejében; Marduh 55 szelűlye:
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2 felunulói út; 3 csatorna; 8 vátoskapu; Babilón 24 utcájq; az Igigti istenek j00
szmtélye és az Anunnakú istmek 600 szentélye; Istár"180 kultuszhel2e; 180 tónja
Lugaldin§rdnak (- Adad - istenek kirá$aQ a Meslarutabának (- Nergal -
lnki a Meslam+zentellből hijana) zl*

Assur is felkeltette a Mezopotámia műtja iránti első érdeklódók kíváncsisá-

8át. A műt század közepén A. H. Layard, Hormuzd Rassam és Rawlinson
dolgozott in a British Museum, Victor Place pedig a Louvre megbízásából, majd a

századfordrrlón a Vilmos-kori Németország is kihasználta jó kapcsolatait Törökor-
szággal, és Babilón feltárásának már megszerzett engedélye mellé Assur feltárásához

is engedélyt kért. Egyébkent a híres baghdadi vasúmak Berlint az ókori Mezopotá-
mia két fóvárosával kellen összekömie.

Robert Koldewey lgO}ban küldte Assurba legrnegbízhatóbb munkatársát,

Walter Andraet (1875-1956), aki 19l,!ig, az elsó világháboru kitöréséig tartózko-

dott ott. Noha Assur területe (53 hektár) jóval kisebb a Babilónénál, a kűlönböző
epítmények összevisszasága és a régészeti rétegek bonyolultsága miatt felrárása

mégis sokkal nehezebbnek bizonlrrlt. Andrae azonban ennek ellenére is mesterien

eligazodotq és munkájáért nemzetközi elismerésben részesijLlt.3a Ma Assurban német

tanácsadók irányításával iraki régészek dolgoznak.
Assumak is volt egy Szín-ahhé-eriba korából származő Vdroskqlauza

(később még két további ,"kiaúása" jelent meg). A babilónihoz hasonlóan ennek a

szerzője is reszletesen leírja a város templomait, az első helyen Anu és Adad isten

kettós templomát, valamint Assur, a nemzeti istenség templomát. Megtalálható
benne a városfalak, a föutak, elsősorban a hagyományos Felvonulási út és a vízi utak

leírása, mindenekelőn a Tigrisé, melynek sziklás iobb oldali paítiára épült mintegy

természetes eródítínényként az egész város.
Koldewey és Andrae feltáró munkájálak eredményei ma a berlini

Vorderasiatisches Museumban tekinthetők meg. Andrae leletei csak 192Gban,

bonyolult diplomáciai tárgyalások után, kerültek ide. Ha a látogató végigmegy a
babilóni Felvonulási úton, és áüalad az Isíií-kapun, eljut az assuri műemlékeket

örző terembe, majd az alagsorba és az asszír sirboltba. A második világháboni
kegyetlen bombázásai során nem sok hirinyzon hozzá, hogy Mezopotámía nagyvá-

rosainak és magas szinní kultuniiának bizonyítékai jóvátehetedeniil elpuszruljanak.ls

Máfi - a rrírresebeü" íőváro§

Mriri különös véletlennek köszönheti felfedezését. 1933. augusztus elején a Tell
Harirldombon sín ástak egy helyi megboldogulmak, s a sír ásásakor kőtömbökre
bukkantak, melyek alatt egy tóbb mint 3 mrizsás fej nélktiüi szobrot találtak. Tiszta
akkád nyelvú ékírásos felirata elárulta, hogy a szobor az i. e. l8. századból
származik, és Jaszmah-Adadot, Samsi-Adad asszír király fiát ábrázolja, akiről
később megálapították, hogy Mári uralkodója volt.

A szoborlelet hire hivatalos úton juton el Aleppón (a szobrot a mai napig az

aleppoi mrizeum órzi) és Be|ruton (Szíria akkor francia rnandátumterület volt)
keresztiiü Párizsba. A kiiüügyminisztérium értesitette róla René Dussaud-t, a Louvre

* G.ál E. ford.
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Lan§-Mói nái kirdly 27,2 cm magas kőszobra a preszargonida korból. Egj francia
réqészái expedíció bukkant rá 193lt-bn a Tell Haríin aégzett ásatások nezaám, g
sikerük mbgóllapítaní, hog a tell ahtt egl jelertős mezop;fuiniai vóíos, Mói rom|ai
fua!!at!'h" A szobor jobb v<illába uganis hótul ékírósos jelekkel beleaés;ték az említett
uralhoü negét. Szíia (területen aannak az eglkoi mezopottimiai zldros, Mói
romjai) Aleppíi Múzeun

keleti régiségeinek restauíátorát. Dussaud 1933. október 20-án telefonált egy fiatal,
mindössze harminckét éves tudósnak, akiről eddig elért eredményei- alap!án
feltételezte, hogy Sziriában és Mezopotámiában képes lesz egy olyan feladat
elvégzésére, melyről sejtette, hogy nem lesz sem könnyű, sem 

- 

rövid idó alan
elvégezhető. Ez a férfi André Parrot (l90l-) volt, s a telefonba ezt válaszolta:
.Oui" (,,igen"). E pillanatban éppen nem volt más elfoglaltsága.

, Még 1933 karácsonya elótt megerkezett Tell Haríriba:o, hogy megkezdje
annak a városnak a feltárását, mell,rrek sem a nevét, sem a tónénetéi nem ismene.
Az első karácsonyra Parrot expedícióia egy keskenyvágányri vasutat kapott, 6 kocsit
és 500 méter sínt. A legnagyobb ajándék azonban még egy hónapot váritott magára:
19A. janufu 2}rin feltinak egy kőszobrot (l, a mellékleten), amelyen fel volt
ttiníetve az ábrázolt személy neve és rangja: ,,Lamgi-Mói, Mtii hird|n''. Elrkor
1]düí} me& mit rejteget a Tell Harírí. Parrot _ a második világhá-boni ide|ét
kivéve _ éwől éwe visszatert Máriba, és egyre |obban felfedte a műtját borító
fátylat.

Milyen volt Mriri fejlődésének csúcsán, utolsó uralkodója, Zimrilim idején?
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Enől szól a kóvetkezó fe|ezet, minthogy e korszakból származik a legénékesebb
lelet, az említett uralkodó |evéltára. A tóbb mint 20 00O tábla aránylag rövid
időszakról, mindóssze hetven év történetéről tudósit, méghozzá olyan részletesen és
tárgyilagosan, ahogy az még ma is világszerte rittaság. Nemcsak Mári uralkodóinak
diplomáciai levelezeset ismerjiik meg általa, hanem például még arról i§ tudomást
szerziirrk, mi juton a király asztaláía, mibe keriiüt a személyzet és az előkeló
látogatók megvendégelése, mivel foglalkozott a kirrilyné, milyen palástot varn az
uralkodónak, hogyan szárítatta számára a vöröshagymát a tetőn stb.

Mindezt persze hosszadalmas, gondos és kóltséges kutatás derítette ki, mely
emberáldozatot is követelt; Parrot káóbb az expedíció tragikus körtiümények közön
elhunyt két tagjának §zentelte Máriról irott első könyvét.' A neves régész ma
megérdemelt pihenését élvezve tekint vissza életművére. A helyszinen megkezden
nagy munlcát az írőasztaJánil, folytatta és a Louvre-ban feiezte be, amelynek egyik
nagy tenne rne$elt Mlári műemlékeivel.

Felfedezések a peremteriileteken

Az elami Szűa az L e. 7. században tűnt el a tórténelem színpadáról (4. fej.), és

csuprin 1884- 188ó-ban fedezte fel ú|ra Auguste Marcel Dieulafoy (1844_ 1920)38

francia régesz. Szriza feltárásrit századunk elején egy másik francia expedíció
folytata Jacques de Morgan vezetésével, melyhez epigráfusként páter Jean Vincent
Scheil is (9. fej., 2. kep) is csadakozott Ez az expedíció számos, hadizsákmányként
Saizába hurcolt babi-lóni szobrot is me5alált, például Man-istusu obeliszkjét*,
Nanim-Szín sztéléiét é§ a Hammurápi törvényeit megörökítő híres sztélét. A
második világháború után egy másik kitűnő francia régésznek, Roman Ghirshman-
nak Saiza kózelében, Dzsoga Zambilnál (az egykori Dúr-Untas nevű elami város)
sikertiLlt feltrimia a mindeddig legépebb ,,Bábel tomyát". Elam régészeti feltárása
azt bizonyítia, hogy ez az ország nemcsak ió taníwány volt, hanem olykor még
babilóniai mesrcrét is nrlszámyalta.

Mezopotámiától messz€ nyugatfa, a Földközi-tenger pan|án fedezték fel _
ismét csak véledenü és ismét francia régészek _ az ókori Ugarit (a mai Rász
Samra, azaz ,,Édeskömény-domb") rom|ait. A domb uralta a Minet el-Beidát
(,,Fehér-óblöt"). l92&ban egy arab paraszt szántás közben egy boltívre bukkant, és

a leletet |elentene Szíria akkori francia mandátumterület-igazgatóságának. A
Francia Akadémia Claude Frédéric Armand Schaeffert, a kózeli Cipruson végzett
ásatásai révén híressé vált tagiát küdte ki a helyszínre. Raita kivü az expedíció
tagja volt még: George Chenneg valamint két ékiráskutató: Charles Virolleaud és

Jean Nougalrol.
A feltárások, a második világháboru kényszersziiLnetét leszámína, mindmáig

folynak, napjainkban már a szíriai szakemberek vezetésével, s nemcsak a damaszku-
szi múzeum és a pririzsi l-ouwe termeit töltöfiék meg az ugariti anyagi kulnira
alkotásaival, hanem egy sajátos ,,szenzációva1" is szolgáltak. Az i. e. 2. évezred
második feléből származó ugariti királyi palota levéltárában több ezer akkád, henita

* Négyoldalú, felfelé keskenyedő, többnyire piramis alakú, csúcsban vé8ződő magas emlékoszlop. -
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és huri nyelvű ékinisos táblát talá,ltak. sőt olyan szövegeket is felfedeztek,
melyeket az Ugaritban használatos fonetikus ékírással ínak (l. fei.).o

Ugarinól északkeletre, a szíriai határ közelében, de már T'órökországban,
ahol az Orontész folyó meredeken a Földközi-tenger felé kanyarodik, Sir Lmnatd
Woolley l93Gban egy fontos várost fedezen fel: Alalahot (a mai Aganát), A
Kisiizsia, Palesztin4 Egyiptom és Mezopotámia kereskedelmi és hadi útjainak
kereszteződésenél fekvő Alalah f€ltárásár a háboíú után folytatták, és l949-ben
fejeztek be. Megtaláltrik itt Iarimlim uralkodó palotáját 500 akkád ékírásos táblát
taftalmaó levéltárával együtt A dokumentumok többsége a helyi gazdasági és
társadalmi viszonyokat világitja meg, köztürk vannak Alalah uralkodóinak a
szomszédos uralkodókkal kötön szerződései is. Iarimlim levéltára is bizonyitja,
hogy a mezopotámiai kultura befolyása nyugat felé egészen a Fóldkózi-tengerig
teriedt,40

Az ékírásos krrltura azonban még óvolabb, Egyiptom földjére is el)utott. Az
el-amamai levéltárban (4, és l l, fej.) talált agyagráblákon fennmaradt akkád nyelvű
levelezés arról tanúskodik, hogy az i. e. |4. században az akkád volt a Közel,Kelet
diplomáciai nyelve (7. fei.).lt 11"1.""on műt, hogy El-Amamát nem az a porosz
expedició fedezte fel, me|y u l842-1845-ös években kutana át ezt a terúletet. A
levéltár felfedezése a véleden műve volt: a kómyékbeli fellahok 1887 végén
közvedeniiLl a f€lszin alatt néhány agyagtáblákkal teli ládára bukkantak. Hogy tóbb
pénzt csikarhassanak ki a vásárló kedvű euópaiaktól, a nagyobb táblákat kisebb
darabokra tördelték, s ezek megkezdték vándonitjukat a régiségkereskedöktől a
kutatókig. Mikor a dologra fény derüt, a kormány sietve ósszegyűitötte a
megmaradt táblákat; 50 darabot meghagyott a kairói múzeumnak, 200 darabot
eladon a berlini Vorderasiatisches Museumnak, mintegy l00 darabot a British
Museum szerzett meg. A többi a magángyűjtők zsákmánya lett.

Az ékírásos kultura terüetéhez tartozoft még az az Asszíria északi határán
fekvő onzág is, melyet az asszírok Urartunak, a helybeliek pedig Biainilinek vagy
Nairinak neveztek, Központia a Van-tónál terüt el, a mai Tórökország keleti
kiszógelléséban. Urartu fontos szerepet iátszott Asszíria történetében (4. fej.), és
már a műt század kezdetétől csábitotta a régészeket. Az ókori Urartu örókósei az
ö_rmenyek lettek, akik ma Törökorság lrán, Irak és a Szovietunió teriiletén élnek.
Igy töftent, hogy e kulnira kutatása, az úgynevezett urartológia, a szovjet
Kelet-kutatás hazai tudománya len, K. P. Patkanov orosz Kelet-kuutó és A. Sz.
Uvarov régész már az l882-188aas években érdeklődön Urartu iránt. Ny. V.
Nyikolszkij orosz asszíriológus l893-ban adta ki a Vaní uralkoüh éhíráms feliratai
cimű alapvető munkáiát. Az urartu nyelvet számos szoviet nyelvész behatóan
tanulmányozta, napjainkban főként G. A. Melikisvili és L M. Gyakonov foglalkozik
vele.

Urarnr szovjet terüeten történő régészeti felrárásában42 V. V. Piotrovszkij
szerzett maradandó erdemeket. Az örmény főváros, lereván, az egykori urarn:i
erödínneny, Erebuni teríiletén, a Kamir Blur (,,Vörós-domb") alatt íelfedezte
Teisebaini uíartui erőditeft telepüés maradványait. l939-ben juton el ide, és a
második világháború után még néhány évadon át folytana a kutatást. Müor a
Kirmir Blurra lépen, mellészegődön a szerencsés véletlen, amelyer persze csak
gazdag tapasztalatai és jó megfigyelőképessége révén fudott kamatoztami, Heves
záporban érkezett meg ugyanis a Karmir Blurra, s mikor a zápor után kiment, hogy
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terepszemlét tarson, vaion meg lehet-e kezdeni az ásatást, észrevette, hogy az
esővizet egyenlődeniiLl issza be a föld, és eközben szinte ,,kirajzolódnak'' az egykori
erődínneny kórvonalai. Így az ,,égi álüs" segítségével nagy vonalakban felvázolhat_
ta az eróditnény alapraizát, több mint 15 000 négyzetínéternyi területre terjedt ki.
Feltárt in egy l20 helyiségből álló palotáq raktárakka] és pincékkel, amelyek közül
kettóben tóbb mint 150 hektoliteres agyag boroshordókat talált. A ma8tárakban
még csiraképes gabonaszemeket fedezen fel. Akadtak ugyan a leletek kózt urartui
nyehri agyagtáblák is, de csak egy aitóreteszen levő felirat árr,r]ta el a feltárt város
nevét: ,,Ruszának, Ar§sti fiának fegaertdra, amel, Teisebaini zlárosóé."*

Igazságtalanok lennénk azonban, ha a világbíní régészek felsorolásakor
megfeledkeznénk a cseh Bedrich llroznfról (3. kép). Az ó érdeme, hogy a kisázsiai
Kiiütepatél végzen ásatásaival megfejtette az úgynevez ett kappadokiai táblrik (l. és
ó. fei.) reitélyét. Ez a harmadik közel-keleti útián történt. Első útja alkalmával
l90}ban a palesztinai Ta'anekben járt, ennek eredménye az ott felfedezett ékirásos
szövegek kiadása. Második útián l91,1-ben megfeitene a hettita nyelvet, kti{tepei
útián pedig fényt deríten a kappadokiai táblá} titkára: ezek a táblrik az óasszír
kereskedők Kánis neű kisázsiai településének levéltárából származtak (6. fei.).
}lroznf 1000 áblát ulálq tokban és tok nélkü a ,,Hamudomb" - Kiiltepe alatq 20
kilométerre északra Kayseritól, a török Hadzsi Mehmed rétjén, melyet a csehszlo_
vák állam részére 5500 koronáért vásárolt meg. Feltáró munkájának eseményeit és
megpróbálutásait A félhold birodahrujban című, l927_ben kiadon lebilincselő
könyvében ína meg. l925-ben szeptembertől novemberig tartózkodott Kültepén, s
ez az idő elegendőnek bizonyrrlt a kappadokiai táblák rejtélyének megfejtéséhezl:. A
török régészek ma ott fol}tatiák az ásatásokat, ahol annak ideién Hroznlf
abbahagyta. Eddig már több mint l0 000 táblát találtak, köztii& számos irodalmi
szöveget is.

A század felfedezése

E könyv elsó kiadásának kézirata már nyomdában volt, amikor t97ó márciusában
a napi- és szaksajtóban megjelent a hír, hogy a szíriai Tell Mardihban feltárták a
régóta keresett Eblát. A Paolo Matt}riae vezette olasz régészeti expedíció ftorábban
Giovanni Peninato állt az élén, jelenleg Alfonso Archi epigráfus vezeti) Aleppótól
köriilb€lü 50 kilométernyire délre, a Tell Mardih-domb alatt 5ó hektár terüeten
feltárta egy Assumá nagyobb kiteriedésű ókori város rom|ait. Az első leletek közt
volt egy szobortóredék, amelynek ékírásos felirata elárulta, hogy a szobor Ibbitlim-
nek, Ebla uralkodóiának a 3. évezred második felének ele|éről származó szobráról
van szó.44 Míg Mezopotrimiában ebben az időben csupán gazdasági, politikai és
krrlturáis fejlődésiik kezdeti szakaszában levó kisebb városállamok voltak, addig
Ebla mrh fejlen gazdasági kózpontja az Eufratész középső es felső folyásánál fekvő
terii,lemek. Kihasznáva kedvező helyzetét e folyó és a Fóldközi-tenger panjának
összekötó vonalán, uralta a Földközi-tenger menti Antiokhia és a szárazföld
belseiében fekvő Alalah és Ursu városok alkona háromszöget, sőt hóditásai során
még messzebb is eliuton: a 3. évezred közepén Ibiziku nevű uralkodóia legyőzte
lÁiri uralkodóját,
* Gaál E. ford.
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Persze lbbidim kis szobra önmagában nem árult el sokkal többet Ebláról,
mint amennyit már tudtunk:+l az akkád Sarru-kín feliratából például kiderül, hogy
Máribol és Eblából haión szrillitották az árut Agadéba, Gudea pedig felirauiban úgy
beszél Eblriról, mint a cédrusligetek és ezüstlelóhelyek városáról, ahonnan fémeket
és építófát szállitottak Sumerba. A III. Ur-i dinasztia szövegeiben is szó esik
Ebláról az egyik fontos csatorna és e csatorna megtisztítása kapcsán. Ibbitlim kis
szobra azonban nem volt közveden bizonyiték arra, hogy a hely, ahol megtalálták,
valóban Ebla: hiszen Máriban is találtak Ur-i szobrocskákat, és Urban is lagasi
szobrokat só.

Ám Ebla hamarosan sokkal jelentékenyebb, rendkívül értékes lelenel is
szolgált: napvilágra került a levéltára, mely az ásatások jelenlegi szakaszában 15 000
ékirásos táblát taftalmaz (28. kép). N!ár az elsőként előkerüő, a 3. évezred kózepéről
szármuó 42 ábla is sok újat mond e1 Ebla politikai, gazdasági és ársadalmi
viszonyairól (például közli hat uralkodójának nevét), a későbbiek pedig - számuk
több ezeí - arról tudósítanak, hogyan kereskedett és szerződött Ebla a szomszéda-
ival. Más tíblákon irodalmi szövegek találhatók, például ráolvasások, közmondások,
mitológiai kóltemények (ezekben hurri istenek szerepelnek, de elófordu] bennük
Adad, Samas, Dagan, Istár stb. neve is). Az eblai levéltárban vannak ábécéskönyvek,
ragozási minták, sőt ósumer-ókanarini (Giovanni Pettinato egyelőre így nevezi az

eblai semi dokumentumok nyelvét) szótárak is, melyekben főleg földraizi és más
szakkifeiezések fordr,rlnak elő, például küönbiiző foglalkozásnevek (30. kép).

Az eblai áblák nyelve a legrégibb fennmaradt sémi nyelvek közé tartozik:
alapvetően küónbózik az amumitól. Ékírásos ielei renüívül hasonlítanak Surup-
pak vagy Tell Abú Szalabü sumer műemlékeinek felirataihoz; az írásielek áwételét
Ebla és Mezopotámia élénk kereskedelmi kapcsolataival magyarázzák. hz eblai
uralkodó palotája mellett nyilván műkódött egy írnokiskola is, amely az udvari
kancellária szolgálatában ált, és a leendő írnokok képzésére szolgált. Ebből az

iskolából származnak a szakszövegek, melyek számunkra is tanulságosak. Kikövet-
keztet}retjiiü< belőliik az ,,eblai nyelv" nyelvtani szerkezetét: Eblában például
ismereden volt a főnévragozás, s az igeragozásban ót oszt]ályt küönböztettek meg.

Nagyon sokat elárulnak a mlajdonnevek - vannak közöttijk sumerek és akkádok,
sőt olyanok is, melyeket egyelőre még nem sikerült megfejteni.

Eblát a régészek óriási sikerként könlvelték el, amely persze nem ingyen
hullott az ölükbe. Az olasz szakemberek már l96,L,ben megkezdték a Tell
Mardihon a feltárást, és egy egész évtizeden át nem aláltak semmi olyat, amire azt
leheten volna mondani, hogy szenzáció. Az első évad után, amikor egy görög

akropoliv íomiait tárták fel, aligha seithették, milyen fordulatot jelentő titkokat
rejtenek a górög romok alatt levő rétegek, Kitartásuk, beható műszaki ismereteik és

a rendelkezésükre bocsátott anyagi eszközók végtiü meghozták a megérdemelt
jutalmat: legutóbbi eredményeik jelentékenyen gazdagították, sőt bizonyos mérté-
kig helyesbítették is az ókori Közel-Kelet történeteről szerzen eddigi ismereteinket.
A Mezopotámia peremterületének vélt ókori Szírüt egyszeriben hatalmi központtá
emelték, amely másfel évszázadon keresztü (i. e. 2500-2350) uralta a Tigris és az

Eufratész hatalmas vizgyű|tő teriiüetét. 2250 köriil Narám-Szín felégene Ebláq
mely az akkád birodalom bukása után még egy időre újra felvirágzon, de i. e. 1800

körül végleg lehanyatlon,
Nap|ainkban az eblai felfedezések megérdemelt visszhangra találtak, bár
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Ebla még nem adta ki minden titkát A Tell Mardih-i ásatások folytatódnak, és a
feltán szövegek feldolgozása is még ió néhány esztendei megeróltető munkát kíván
az Ebla feltárá*íra vállalkozó ekirásfeitőktől. Száínithatunk tehát arra, hogy az
emberiseg történetének térképúől további fehér foltok tűnnek el. Csak ezután
becsühetjü íel majd kellókeppen mindazt, amit Ebla az emberiségnek adotr
Hiszen Eblát már ma is ,,a feledéstől megínentett birodalom szivének" nevezik.lo

Enar - átrakó kikötő a Közép-Eufratészen

Ebla régészeti feltárása ió ideje foln már, amikor a sziriai kormány tervbe vene egy
nagy gát epítését az Eufrarcszen, Ta\a város közelében. Még az építés megkezdése
előtt elhatírozttik, hogy a leendő gát építésekor viz alá kerűő terüetet, mintegy 80
kilométer hosszriságban előbb régéveti szempontból átkutatiák. Felkérték a
damaszkuszi Francia Intézet arab részlegéq hogy jelölie ki a térség régészeti
feltánisrihoz legkedvezőbb helyet. A szakemberek választása Tell Meszkene Khadi-
mére esett (köriiLlbelü 95 kilométene délkeletre Aleppótól), ahol a francia régészek
már l929-ben szerencset próbátak, és ahol egyesek ,,saját szakálukra" ásatásokat is
folytanak.

l97G.ben megállapították, hogy a késő bronzkori mezopotámiai rétegek
közvedenü a bizánci es ómai rét€ek alan helyezkednek el. E hely jelentőségére
már a következó évben fény deriirlt, amikor egy ékírásos táblát találtak a babilóniai
ékjelek |eglzékével. |972-ben Jean Magueron francia régészt bízták meg az
ásatások vezetésével, s Magueronnak igazán szerencsés keze volt: már az ötödik
munkanapon talált egy agyagból késziiüt fedeles ,,ládát", amely 14 ió áuapotban
fennmaradt agyagtáblát reitett magában. Az egyiken sá esett LÚ*§ §i-bu-ut
E-marri.ról, tehát ,,Emar város véniei"-ről, s ennek alapirin azonosítani l€hetett Tell
Meszkenét az ósi mezopotámiai várossal, Emarral. Így igazolódott az a feltevés is,
amelyet G, Dossin Mári kiráyi paloáiának dokumentumai alapirin már több mint
húsz éve hangoztatott- Az emari ,,mentőakció" |973- l97 Lben még folyt, utána a

régészek átadták a terüeret a iövendő gát épitóinek.
Mi is volt rulaidonképpen Emar? lelentóségét az határozta meg, hogy az

Eufratész kanyarulatának déli végénél helyezkeden el. Fontos folyami kikötó volt,
ahol átrakgák a Mezopotámiából a Földközi-tenger mellékére szállítandó vagy az
onnan Mezopotámiába behozon árut. Eman gyakran említik a mári királyi
levelezésben: az i, e. 18. század elején meghóditotta Jahdunlim, Mári királya, maid
fia, Zimrilim lemondott róla Jamhad állam iavára, amelynek Halab (a mai Aleppo)
volt a központja. Zimrilim Halabban talált menedéket, amikor apiát a lázaűk
megöltek, s ]Wiri Samsi-Adad kezére jutott. Sőt Zimrilim egyik levelében anól
panaszkodik, ho8y későbbi apósa, Iarimlim halabi uralkodó megtiltotta a hajók
kifutását Emarból Máriba - ami az ernbargó legelső bizonyítható eseteinek egyike!
Ez a feliegyzés egyideiűeg arra is utal, hogy bekében a két vriros közótt rendszeres
volt a hajóforgalom, Eínarról eí ítést tesznck a 18_ 17. századi alalahi és a 14- 13.

századi ugariti szövegek is (az egyikben megemlítenek egy UgaritMl Emarba
inditon kereskedelmi karavánt); az egyik egyiptomi dokumentum ú8y emlíd Emart,
mint Egyiptom által meghódított várost. Hettita fel|egyzéseket is találtak, €l§ósor-
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ban pecsédenyomatokat, melyekből következtemi lehet arra, hogy a 14-13.
században Emar hettita fennhatóság alatt állt.

fóllehet az Eufratészen tervezett gátépítés súrgető viiLkségessége az enati
teriiüet á*utatáát csupán négy ,,leletmentő évadra" korlátozta, az eredmények így
is kielégitőek: az myagi kulóra vámos lelete mellett a regészek mintegy ötszáz
táblát és rengeteg táblatöredeket alátak, valamennyi egy késő bronzkori templomi
tisztségviselő levéltírából származik. A áblák elsősorban szertartási és vallási
szövegeket tartalmaznak, de megtalálható kózöttiik a gazdasági és kereskedelmi élet
számos dokumentuma is. Feldolgozásukkal és közzétételii{<kel francia szakemberek,
E, kroche és G. Amaud4? foglalkoznak.

Így az évezredek műíln ismét felfedezett Emar, miután - háa a régészek
és az asszíriológusok közös erófeszítéseinek - számos taíú'elét adta annak, hogy
egykor gazdasági és kereskedelmi csomópont volt az Eufratész középső szakaszán,
végérvényesen elűnik a folyam vizében, mely egykor az ókori Mezopotámia
gazdagságának és felvirágzásának forrása volt, most pedig az úi üzzasztó
segítségével a mai Iraknak fog éltető energiát és vizet adni.

Rász lbn llani - a pálota feltárása

Mikor fél évszázaddal ezelőtt felfedezték Ugaritot (Rász Sarnra)t, új fejezet nyilt az
ókori Kelet kulturájának kutauisában. Az ott talált agyagtáblákra ugyanis nemcsak
a már régóa ismert akkád, hurri és hettiu szótagielekkel irtak, hanem a korábban
ismereden betűírással is, melyet ugariti ,,ábécének" neveztek el. A csaknem harminc
jel elegendónek bizonytlt az úionnan felfedezen nyugatsémi nyelv: az ugariti
bármely szavának leirásához. Hasonló felfedezést tettek Rá§z Ibn Haniban is.

A Rász Samrától kóríilb€lül 5 kilométerre délnyugatra fekvő keskeny
félsziget térségenek régészeti feltárása l975-ben kezdődött egy szíriai_francia
köziis expedíció keretében, amelyb€n részt vesz a kininó szíriai régesz, Adnan
Bounni és C. F. A. Schaeffer, Rász Samra feltáróia is. Az eddig feltárt leletek
rendkiviiü ielentősegueli és számuk az elkövetkezó ásatási évadok során még
bizonyára gyarapodni fog. Az expedíció feltána az egykori kiráyi palota maradvá-
nyait, amelyen még láüatók az úgynevezett tengeri népek és az elemi csapások
pusztitásának nyomai (29. kep). Tóbb figyelemre méltó agyagedényt is találtak, söt
egy g}4jnit is Bereniké kirrilyné kepmásával.

A leletek kóziiü a sumer és akkád ékínissal, valamint az ugariti ábécével ín
agyagtáblák a legért&esebbek. Eddig mintegy harminc ékírásos táblát találtak,
melyek közü a legíigyelemreméltóbb anól tanúskodik, hogy a palota ura az ugariti
kinílyi családhoz tartozott, esetleg maga az ugatiti uralkodó volt. Ebben az
egyiptomi fáraónak cimzett levélben szó esik Ugarit, Ulla é§ Appu virosok lakóiról;
az utolsóként eí itett várost valószinűeg a mai Rász Ibn Hanival azonositha§uk.
Ha nevét az a?pum szóból (az akkád nyelvben ielentése: orr) származtatjuk,
összefüggesbe hozható annak a félszigetnek a formáiával, amelyen Rász Ibn Hani
fekszik. Egy másik levél cirnzésébtil -,, a kbólyúnek, anjlómnak" - kltűntk,hogy
az anyakiálynőnek valószínűeg ebben a palotíban volt a székhelye. Néhány táblán
§zertartási, mitológiai vagy mágikus orvosi szóvegek vannak. Említést érdemel az a
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HlR.ra=hubullu szövegrészlet is, mely szerződések záradékait tartatmazzai ezt
abban a formában, ahogyan Ugaritban használták, sorozatként ismerjük.48

Ma még korai lenne Rász Ibn Hani leleteit összességii&ben értékelni. A
tervezett további ásatásoktól joggal várhatjuk, hogy a mai Szíria gazdasági, politikai
és kultuíílis műtjrinak eddig ismereden oldalait világítják meg, s meggyőző
bizonyítékokkal szolgálnak majd azokkal az elhamarkodott kijelentésekkel szemben,
melyek alapján eddig Sziriát régészeti szempontból mellőzték. Már a korábbi szíriai
felrárások, például Ugarit, AÁári, Alalah, Büblosz, Tell Huerra stb., legú|abban
pedig Ebla, Emar és most Rász Ibn Hani is egyértelműen bizonyítják, hogy Szíria
több mint fél' évszázad után ismét valóságos mágnesként vonzza a régészeket.

Tureng-tepe - úiabb kulcs a sumerkérdéshez

A sumer őshaza keresésében újabb hathatós segítséget ígérnek a francia régészek
tureng-tepei feltárásai a Kaszpi-tenger délkeleti kiszögellése mentén, a Gorgan
(vagy Ttirkmén}sztyeppként ismert területen, mely északon egészen a közép-ázsiai
szryeppekig húzódik, délen pedig az Elburzig terjed. A vidék termékeny és sűrűn
lakott volt mrfu ősidőktől fogva, amint azt az itt ,,tepé"-nek nevezett, egykori
telepüéseket rejtő dombok mutatiák. A Gorgan-sztyeppet a 4. és még a 3. évezred
elején is át- meg átszőtték a terüeti-körzeti kulturális és valószínűleg emikai
rokonság válai. A kapcsolatok kialakulásához ielentősen hozzájárultak a kereskedel-
mi úwonalak, amelyek Közép-Azsiát összekötötték Iránnal és Mezopotámiával.
Ezeken az utakon keresztiil áramlottak be a kulturális hatások, ezeken érkeztek a
fegyveres támadók is. Az északi úwonal az Elburzon keresztúl, a déli a Hindukuson
át vezetett, ennek rnentén Szovjet-Türkméniában már korábban feltánák Altin-tepe
ókori telepüést, a hegyoldalba épiteft 12 méter magas, lépcsós terasz maradványa-
ival együtt. A déli útvonal mentén, a mai Afganisztán teriiLletén Mundigakban
találtak hasontó epítményt.

A legielentősebb felfedezést a Jean Deshayes vezette francia régészek tették
Tureng-tepén, melynek mindmáig befejezeden feltárása l97l óta folyik. Eddigi
eredményeik azt mutatiá§ hogy Tureng+epe az on a jelentős össz€kötő útvonaion
feküdt, amelyen a Dél-Mezopotámia felé haladó - feltehetóen sumer - lakosság
csoportjai vonultak. Ez egyelőre csak feltevés, de érdekesek az ezt sejtető ielzések.
Jt4,indenekelőn feltártak egy két§zintes teraszos építínényt, amely felnínóen emlé-
keztet az Urból, Urukból stb. ismert babilóniai zikkuratok lépcsős tornyára (28.
kep). Egyelőre a déli oldalát únák fel 80 méter hosszúságban; szélső éleit az eső és
a szél pusztításai miatt nem lehet pontosan meghatározni. Magassága körülbelül
l15 méter lehetett, az alsó szintjéé pedig 8,5 méter. A felső szintet nem az alsóra
épitenek, hanem u az épület alapjáhil, közvedenül a talaj szintiéből kiemelkedő
tömör magvát alkotta az egész terasznak. Az alsó szint tetejére középen két
párhuzamos lépcsősor vezetett. Még nem találták meg a továbbvezetó lépcsősor
nyomait, és a c§úcson sem bukkantak rá olyan épiiLlet rnaradványaira, melyet
szentélynek tarthatnánk, de ez persze még nem jelenti azt, hogy nem is volt ott
sohasem. Az építínény beható vizsgálatát egyelőre a Szaszanida- és a késöbbi
korokból szárrnazó erődítrnény maradványai akaűlyozzák.

Jóllehet Tureng-tepe feltárása még nem fejeződött be, már most is sok
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hasonlóságot fedezhetiink fel az említen építínény és a mezopotámiai toron}templo-
mok között. Ez a feltevés még nyilvánvalóbb, ha meggondoljuk, hogy Tureng+epe
nem valamiféle kizárólagosan helyi sajátosság hasonló építményeket a már felsorolt
telepüéseken is találtak. A szovjet régészek a tiirkméniai Altin-tepe lépcsós teraszait
(valószínűeg a 3. évezredből) a sumer toronytemplomokka-l vetik össze, melyekhez
még az alapfal pillémyűványai is hasonlítanak. A francia régészek a dél-afganisztá-
ni Mundigakot ,,monument massif'-nak* nevezik, köri.iLlbelül ugyanebbe a korba
helyezik, és szintén toronytemplomhoz hasonlítják.

Tureng_tepe felfedezöie egyélőre nem hajlik arra, hogy ennek az építmény-
nek a mezopotámiai toronytemplornokéval azonos szerepet nrlajdonitson. Tartózko-
dását elsösorban az okozza, hogy Tureng-tepe, a fentebb említett építményekhez
hasonlóan, legfel|ebb háromoldalú leheten, negyedik oldalával a dombhoz támasz-
kodott, amelynek lejtője tulaidonkeppen ezt az oldalát helyettesítette. A mezop,otá-
miai toronl,templomokat viszont sík területen emelték, és mindig négy oldaluk volt.
Ezekben az esetekben az'építrnény jellege mindig a helyi épitészeti f€ltételeknek
felelt meg, melyeket kife|ezenen hangsúlyoz mind Deshayes, mind a szoviet régész,
V. V. Masszon.

Tureng-tepe, Altin-tepe és Mundigak ősi civilizáció hordozói, melyet,
akárcsak a mezopotámiait, városálamok civilizációjának tartharunk, Az a kérdés
egyelőre megválaszolatlan, hogy a feltán lépcsós_teraszos épímrények a templom, a
paloa vagy más közigazgatási központ szerepét töltötték_e be, és uruk egy
személyben volt-e világi uralkodó, hadvezér és fópap. Erre csak írott források
adhamak váaszt, de ezek egyelőre ebből a térségből hiányoznak. Csak írásos
bizonyítékok alapján monüat|uk ki, vajon a feltárt építrnények épíóit sumereknek
tarthatjuk-e. Persze, az ellenkező eset sincs kizárva - ebben a térségben az ókori
mezopotámiai kultrlra áwételére is van pelda. Ennek a változatnak a valószínűsége
azonban nagyon csekély, mivel ebben az esetben az ílott emlékek hiánya rendkívül
meglepő lenne.

Egyelőre a tureng-tepei feltárások újabb ósztönzést adnak a sumer kérdés
további kutatásához. Fontos szempontnak számít az a körümény is, hogy a lakosság
beözörrlését e térsegMl Mezopotámiába - függetleniiLl attól, hogy ez a népesség
sumer volt-e vagy sem - főként anól kezdve feltételezhetiii( amikona eliutott ide
Mezopotámia rendkivíiü temrékeny földjének a híre; ez a hír ösztönzőleg hathatott
a magas életszínvonalat biztosító teriiletre való átköltözéshez. Tureng-tepe és más
telepiiLlések feltárása természetesen napjainkban is folytatódik, de a sumerek
eredetének kérdésere a váasz még várat magára.a9

79

. * A, m, tömör épitmény, - Ford.



A történelem ott kezdődik,
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A régészek nemzetközi összefogása nélkúl, amelyről az e|őző fejezet szólt, aligha
rudnánk többet a babilóniai tóIténelemről a Biblia vagy az ókori görög szerzők
néhány ismert megállapításánál. Napjainkra a Mezopotámiára vonatkozó ismerete-
ink kóre jelentősen kibővúlt; éppen a régészet tene lehetővé számunkra, hogy e
terület történetének ismertetését az első írott források keletkezésénél néhány tízezer
éwel korábban kezdhetjük el,

Barda Balka - Sanidar - Dzsarmo

Az emberi tevékenység első, mintegy százezer éves nyomait Barda Balka település
közelében találták meg, amely az iraki Kurdisztán hegyeiben fekszik, félúton
Kirkúk és Szulejmánija közótt. 1949-ben az iraki légészek, amcrikai szakemberek-
kel egyúttínűködve, kőkori kovakő baltákat és más kószerszámokat találtak ift.

Hawanezer évvel késóbbi egy másik kurd lelőhely: a Barda Balkátó1 l50
kilométerre levő Sanidar-barlang. Az R. I. Solecki vezette amerikai expedíció az
ötvenes évek végén itt fedezte fel a neander-vöIgyi ember csontvázának maradvá-
nyait. S a Sanidar_barlang után további lelóhelyek következtek; valamennyi arról
tanúskodik, hogy a mezopotámiai ember a ,,termékeny félhold"x külső peremterú-
letein indult a létért folytatott harcba. Hosszú időbe telt, míg az élelmét vadászattal
és gyűjtögetéssel megszerző ember az élelem termelőjévé vált, és megtalálta azt a
megfelelő éghajlani vidéket, ahol termést hozó növényeket termeszthetett, és
háziállatokat tenyéSzthetett.

Változás, angol

az ötvenes években- A
régészek egyelőrc nem fudnak megegyezni a település keletkezésének időpontjában :

a szélsó határok i. e. l0 000 és 5700 közön mozognak.z Legtóbben a felfedezó által
javasolt ó750-nel értenek egyet.r

Dzsarmo azonban nem a legrégibb mezőgazdasági település a Közel-Kele-
ten. Kathleen Kenyon angol régésznő Palesztinában a Tell esz-Szultánon feltárta
egy 8. évezredből származó város, a későbbi Teriho városfalainak, épületeinek és
kútjainak maradványait. James Mellaart pedig Kisázsiában, a Qatal Hüyűk nevű
kenőr dombon egy 7. évezredból származó neolitiku" relepülesiTsort ki. ahdl még
a házakat díszitő falfestméni,ck nyomai is fennmaradtak.1

Leereszkedés a Tigris folyóhoz

A 4. évezrcdben -3L u_fig4. -.llett bukkannak fel neolitikus telepúlések,
a díszitésű
agyagedényeket, rézszcrszámokat és fegyvereket. Ezek a települések még mindig az

* rermékeny félholdnak nevezik a Közel_Keletnek azt a vidéké1. amely a Tigris és a Za8rosz-hegy
ség közötl húzódik. déli határa Baghdad §zélességi köre. észak felé pedi8 átlépve a Tigíi§t. félhold
alakban nyúlik az Órmény-felföldtől délre a Földkózi_lengerig, Ezen a lerülelen önlözés nélkü1 is
e]egendő a csapadék a földműveléshez_ - G a.
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árvíz veszélyeztette területen kívül fekszenek, A három lelóhely szerint: Tell
Hasszúna, Tell Számarrá és Tell Halaf kultúráiáról beszélünk. Közülük lesi

a t lgrrs
folyásánál (Arpacsíie) és a Habúr-folyó mentén (Tell Brak, Tell Csagar Bazar stb.).
E kultura kerámiáját geometrikus és természeti díszitmények egvaránt jellemezték,
és mind a vonalas, mind a plasztikus ábrázolásokon megjelenik már az,,istenanya"
alakja.

Dél-Mezopotámiában a 4. évezred első felére tehetó a legrégebbi település,
Eridu keletkezése (a mai Abú Sahrein, amely az Eufratészen felfelé Bászrától l70
kilométerre nyugatra fekszik). Egy templom és néhány kózépület alapjait találták
meg ift, és küónféle kerámiákat hoztak napvilágra, A Fuad Szafar vezetésével
dolgozó iraki régészek később még további l8 templomépületet tártak f'el. '

A történelem hainalárr

A töfiénelmi kor elsó fejlódési szakasza az E0-Obeid-kultúra (E0-Obeid település
Eridutól kórübelúl 20 kilométerre északra fekszik). Jellemzője a világoszöId
árnyalatú kerámia, melyet gyakran fazekaskorongon állítottak elő. Ismerték már a

rézolvasztást, sót a régészek aranyedényeket is találtak. Az obeidi épitészetet már
bizonyos monumentalitás jellemzi: a szentélyek bonyolultabbak, mint Eriduban,
teraszokon állna\ vagyis mintegy a későbbi toronytemplomok előhirnókei.

El-Obcid utolsó fejlődési szakaszával egybeesik a közeli Uruk kulórája,
ahol a német régészek l8 léteget Értak fe1. A négy legalsó (XVIII-XV.) réteg az
i. e. 3900-3500-as ér,ekből származik. A XVI-VI. rétegből is maradt fenn színes
(piros meg szürke) és színtelen kerámia, de az V. uruki réteg mind a kerámiában,
mind az épitészetben fe;lődésbeli ugrást jelent: ebből a rétegből már pecséthengerek
is elókerüItek.

A legfigyelemreméltóbb újdonságot, az irás ismeretének bizonyítékait az
uruki IV. réteg szolgáltatta. Az agyagtáblákon még ugyan képjeleket találunk, de
ezek már absztrakt fogalmakat is;elöInek. Ezt a réteget a legnagyobb valószinűség-
gel a sumereknek nrlaidoníthatiuk; teljes bizonyossággal sumerek a suruppaki (a

mai Fara) és a Dzsemdet Naszr-i agyagtáblák (az utóbbi település körülbelül 30
kilométerre északra esik Babilóntól). Ezek az archaikus szövegeko az úgynevezett
protoliterális korszakból valók, mellyel eljutunk a 3. évezred elejéig. Korábban ezt
az időszakot ,,Dzsemdet Naszr-kornak" nevezték, új elnevezését Uruk szemlélete-
sebb bizonyítékaiz alapján kapta.

Az uruki rétegből származó agyagtáblák révén elérkezünk Mezopotámia
történelmének hajnaláig; e leletek értelmezése elősegitette a régebbi, a sumerek
előtti korszak felidézését is.e A sumer városok, folyók és az alapvető foglalkozások
(2. fej.) nevének nyelvi anyagából arla kóvetkeztethetúnk, hogv már a sumerek_

elOni t"t"rsag 1"",
mezoDotámiai kulrura alaoiait.

-+.-----



84 Klima / Mezopotámia

A legrégibb táLrsadalmi alakulat: a faluközösség

Miután a mezopotámiai ember lejött a hegyekből, felismertc, hogy cgymagában
képtelen megbirkózni a természet erőivel. Rájött, hogy a mezopotámiai alfőldön
csak úgv 1chet gazdálkodni, @, és céltudatosan
irányiton köziis munkát végez. Tgy iött létre az első társadalmi alakulat -:faluközössé&

Marx már a Beuezetés a politihai gazdasógtan bhólatdhozg cimű műl,ében
felhívta a figyelmet a mezopotámiaihoz és az egyiptomihoz hasonló folyami
civilizációk sajátosságaira, és az ősközósségi társadalomból az osztálytáIsadalomba
tófténó átrncnct tárgyalásakor megkülönbóztcti az úgyncvezett ázsiai tcrmelési
módot. Kialakulásában a természeti erók játszották a tószerepet, míg a rabszolgaság
csak másodlagos jelentőségű volt. A kúlönböző mertékű gazdaságitársadalmi
függőségek közúl csak egy érvényesült, mig néhány íüggőségi viszony nagyon közel
állt a feudalizmus hasonló viszonyaihoz.

és fenntartása természetesen csak
a íaluk megszervezett

l'ersze nem iólt
frin-ae*i Donos nagyobb testi
erejük vagy gyorsabb észjárásuk révén, de gyakran a vallásos hiedelmek és a
babonák megfelelő kihasználásával vagy egyszerűen a puszta véletlen íolytán
sikcrült fölénybe kerülniük, és 1bkozatosan nagvobb vagyonra szcrt tcnniük. Ekkor
jön létre az osztálytársadalom, és a faluközösségeklli]i kialakulnak az elsó városok;
beköveüezik a második társadalmi munkamegosztás: a mezőgazdaságból kiválik a

kézművesség. A termelékenység növekedése megteremti az cgves szakágazatok
köziini árucserét, a falukilziisségen belül és kír.úl (a szomszcidos faiukiizösségekkel)
egyaránt.

második mérföldkövét. Childe
vaIos1

településekbe4_ az ingatlan és ingó
vagyont. fóleg a l'cildet és a haláluk után családtagjaikra száll.
Ezzcl a törzsi társadalom fclbomlik, és a matriarchális viszonyok már csak

@ység - a család. A ttrfimunka
mennyisége és minősége kiváltságos helyzetet biztosit a családban a fórfinak:
kialakul a patriarchális társadalmi rcnd.

A mezopotámiai faluközösségekben tehát fokozódtak a társadalmi-gazdasági
cllentétek: a férfi és a nó ellcntótcl a földtulajdonosok ós a faluközösség közös
földjén gazdálkodók ellcntótc. ,Nlindez a társadalomban ol"van vezetó réteg kialaku-
lását eredményezte, amely gazdasági és közigazgatási kérdésekben magának tartotta
f'enn a döntés jogát: elsősorban az öntózés, a középúletek és városfalak építése, a
háború és béke úgyébcn s az elvégzendő munka megszabásában. A termelés
növekedésével párhuzamosan nőtt a válaszfal a faluközösség gazdaságilag erós és
gazdaságilag gyenge tagiai között, Az erősek kiváltságos réteget alkoftak - ez volt
a törvényhozói, bírói és végrchajtói hatalommal biró lccndő kormán },szcrr czct
ma8va.

Kezdetben a vezetők a város véneinek gyülekezeteként mint városatyákl1 -
sumerül ab-ba-uru - léptek 1el. A faluközössóg többi fcgyverforgató tagja
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alkotta a gyűlést, amely elíbgadta yagy elutasította a vének döntéseit. A sumerek a

gyűlést u§kcn-nck, az akkádok puhrunnak neveztók. Ez a gyűlés azonban csak
kivételes esetekben változtathatta me8 vagy utasithatta el a város véneinek
határozatait. Egy ilyen esetet - ez perszc irodalmi példa, és igy kérdéses, milyen
mértékbcn tii(rözi a valóságos viszonyokat - a Gilganes ds lgga cimű epikus
költemény őrzött meg számunkra, melyben a íegvveríbgható férfiak gyűlósc
clutasítja a vének tanácsának döntését, A költemén_vben a ,,./'eg,-z,eríogható férrtak"
felsorolják az ismcrt közmunkákat, és kijelentik:

,,Vízpűitőt ástti, az Ország z,ízglűjtőit hiásni,
az Ország zlízglíiitőit, his gódreit kidsni,
aízglűjtőt ásni, zsinórokat hifeszíteni,
Kis háza előtt ne hajxunk nlakat,

inhább szálljunh szenbe téle fég1,z,gngl!"

,,Ó, ti elen állób ó, ti íam úlőh.

a királ1 .fiaiaal harcba szállók,
szauár hátátt szógttlük :

a z,tiros életét ti tartjátoh kézben.|

Kis háza előtt ne hajxunh q,akat,
inkóbb s z állj unh s z anbe r:é le fegyaer e l ! " t : 

*

Idézetünk még a félig mitikus, félig töfténelmi korból származik, Fennmaradt
azonban eg1, ismcrcden krónikás (S. N. Kramcr ót nevezi az ,,első történetírónak")
tófiéneti l'el'egyzése is, mely világosan rámutat az eltéró élctszinvonaIú falukózóssé-
gek közótti fokozódó ellentéteke. Két sumer város, Lagas és Umma clkcseredett
harcot folytat aZ öntöZőcsatomáért - mindkét város létalapjáért. A f. évezred
második 1tlének krónikása ig_v fejezi be hiraclásár a hosszan tartó ellentét egyik
szakaszáról:

,,Bárki Limnta zlárosóan .\'ilt,glrs:tr határ nelti csatontájót, }íanse hcttár ntentí

csaton?áját - hog: a neg li.-elt.földer erőt,el nagóhoz ragadja - ha átlépné: le5-en

az bárki ummabeli, legyat az bárkí idegen országbeli: Enlil pusztítsa őt el, Ningirszu
aesse ró hatalmas hdlóját, tiporja fenséges keze.lbnséges lába aló, xárosánah lakói
keljueh fel (és) városánah hőzepétt öljék tueg őt."**

A korábbi falukózóssógckból kialakuló városok cgymás kózti élethalálharca
több mint iél évezreden át tartott. A faluközösségeknek nagyobb álamalakulatokká
töfténő - többnyirc crőszakos - egyesítésével alakulnak meg az első birodalmak,
ahol a faluközósségek már csak mint közigazgatási alapegységek szerepelnek.

A birodalmak és államszervezetük

A sumerek birodalmuk közigazgatását szinte bürokratikus alapossággal epítették ki.

- Komoróczy G. i'ord,, ,,!'éíylő ólcdnck édes örömében,.," A sumer jrodalom kistükre, Budapest

1970, (továbbiakban: Kistükör), l]9- 1,10.

'" Komoróczy G, ford,, chrest., 93,
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A birodalom élén az en-nek nevezen uralkodó állt. A legelső fópapot is en-nek
híltál eredetileg ugyanis a világi és az egyházi hatalom egy személy kezében
összpontosult. Az ,,egy|táz és az állam szétválasztása" Sumerben viszonylag korán
megtórtént. Kisben az uralkodó palotáját már a 27. század elején a fópap
templomától - székhelyétól _ elkülönitve építemék fel.lr

Ekkor Kisben (En-)me-barage_szi, Aggának, az ismert ,,háborús uszítónak"
az apja uralkodon. Ő már nem elégedett meg az en címmel, lugal - nak, azaz ,,nagy
embemek" neveztette magát, tehát uralkodónak vagy királynak. Igy akarta
alattvalóival elhitetni, hogy az uralkodó rendkivüli személyiség. Az uralkodók erre
hamarosan felveszik az enszi, azaz az ,,úr, aki alapot rak" (palota vagy templom
alapját) címet.tl Az enszi és a lugal címet nem használták következetesen. A
lugal volt a sumerek panteonjában valamennyi isten cime, és így nevezték a III.
Ur-i dinasztia uralkodóit is, akik a ,,Sumer és Akkád királya" cimmel egyideiűleg
a legfőbb istenek meghatalmazottai is voltak.

Arra a kérdésre, milyen volt az ősi Sumer ,,alkotmánya", n€m tudunk
egyértelmű választ adni, jóllehet már nagy mennyiségű irott anyag álI a rendelkezé-
sünkre. Vannak adataink a palota és a templom könyveléséről, az alkalmazottak
járandóságáról és béréről, de semmit sem nrdunk a hatalom legfőbb birtokosainak
szeívezetéIől. A templomok eredetileg a palota szerepét tóltötték be - innen
származik a ncvijk is: é-gal, azaz,,nagyház". A legelsó főpap egyidejűleg a világi
hatalmat is képviselte. Amikor megtönént az ,,egyház és az állam szétválasztása", a
templomok a palota gazdasági és sokszor politikai ellenfeleiként léptek fel. Mindez
megneheziti a feltett kérdés megválaszolását. Még a szóban forgó kérdéssel
behatóan foglalkozó szovjet Kelet-kutatók sem adnak rá egyértelmű választ. Például
mig V. I. Avgyiiev, M. I. Nyikolszkij és mások a sumer uralkodókat már az ősi
időktől fogva zsamokoknak tart'ák, addig I. M. Gyakonov szeíííLt az államhatalom
az uralkodó osztályon belül és az egyes osztályok között fennálló kibékithetetlen
ellentétekból meritette erejét, a falukózösségek egyesítésének kóve*eztében azok
tagjainak már nem volt tóbbé beleszólásuk az áIlamszervezet irányitásába, a
központi uralkodó alárendeltiei lettek, s ez előkészítette a talajt az önkényuralom-
hoz, amelyet az akkád Sarru-kín és a III. Ur-i dinasztia uralkodói vezenek be.rl

Egyelóre az is vitatott, vajon a közügyek ósumer ügyintézése olyasmit
jelent-e, amit demokráciának nevezhetiink. E kérdésről már sok tanulmányt írtak, és
kifejezetten ennek a témának szentelték az asszíriológusok három nemzetközi
tanácskozását (Párizsban, Londonban, Münchenben, sőt részben Moszkvában és
Budapesten is; a vitába bekapcsolódtak mind a szocialista, mind a nyugati országok
tudósai). A demokrácia klasszikus, mondhami iskolapéldájának a görög demokráciát
taítiák, neve is a 8örógóktől származik. E kifeiezés sumer prototipusa vagy hasonló
elnevezése nem maradt fenn. A sumerek az ismert puhrum kiíejezést az akkád
nyelvből vették kölcsön, a ,,fegyverfogható férfiak gyűlése" értelmében. Néhányan
határozottan tágadiák, hogy ezeket a gyűléseket a demokrácia valamiféle ősi
formá|ának tekinthetjíik,'ó másutt pedig,primitív demokráciáról" olvasunk.l?
Véleményem szerint leginkább I. M. Gyakonov taPintott rá a lényegre, amikor
,,katonai demokráciáról" beszél,ta a puhrum kifejezés értelméhez is ez áII a
legkózelebb. Az már az uralkodótól fü88ött, hogy a telies iogú állampolgárok
közügyekben való részvétele alapvető vagy csupán mellékes kérdésekben érvénye-
sűlt-e; nem mindegy ugyanis, hogy bizonyos rétegek kiváltságos gazdasági
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helyzetiiLk révén érvényesiiLlnek-e, vagy csupán az uralkodó akaratából. A gyűlések_
ról közveden feljegyzések nem maiadtak fenn, az irodalmi leírásokat pedig nem
tekinthetjiiLk dokumentumoknak.

A Sumer kiráyüsta

A tudós sumer ímokoknak az uralkodói hatalom keletkezéséről vallott elképzeléseit
a Sumer királllista néven ismert dokumenrumbóItc ismerhetjük meg, amely
Larszából származik az í. e. 2, évezred eleiérőI, tehát abból az időből, amikor már
leáldozon a sumerek dicsőségének csillaga, A ,,lista" rendkivül pontos, noha nem
mindig megbizható. Első mondata a következőképpen han gzik: ,,Amikor a hiráQsóg
alászdllt az égből, Eidu aórosbdn wlt a kiráIlság.'* Ezután kóvetkezik az
uralkodók konkrét felsorolása: ,,Eidu 1,1árosban Alulim xolt a kiraly, 28 800 éuig
uralkodott."** A krónikás ezze| ta|ál azt akarta kifejezni, milyen régen vette
kezdetét Eriduban az első királyok kora, milyen végtelenúl ősi a sumer civilizáció,
de az is lehet, hogy ezzel csak a műfaj követelményeinek tett eleget. Az
ifodalomtórténetben alapelv, hogy minél archaikusabb egy alakzat, annál tulzóbb a

hiperbola.+ * "
Az imok nyolc királyt nevez meg, akik a ,,vízözön elótti" korban uralkodtak,

s ezáltal meg is határozta uralkodásuk ideiét - ismét átvitt értelemben - 24l 200
évben. A krónikás a,,vizözöí| előni" korból a következó ót várost nevezi meg:
Eridu, Badtibira, Larak (egyelőre még feltáratlan), Szippar és Suruppak. A
,,vízözön utáni" kor a kisi dinasztia uralkodásával kezdődik, melyet a krónikás
szerint az istenek választottak ki, hogy a vizózön által elpusztított földön ismét
helyreállítsák a rendet. E dinasztiából huszonhárom királyt nevez meg, de csupán
ömek van bizonyitottan sumer neve, tizenkettőé sémi, például a másodikat a sorban
Palá-kinátimnak: a ,,rend uralmá"-nak nevezi. Az utolsó elötti uralkodó (az ő fia
Agga) már történelmi személy: (En-)me-barage-szi az i,e, 28, és 27. század
fordulóján uralkodott;:o az írnoknak az a megjegyzése, hogy Elamból hadizsák-
mánnyal tért vissza, már tónénetileg bizonyitott tény.

Mielón továbbmennénk, említsük meg a Sumer hiráljllista még egy
érdekességét. A kisi dinasztia uralkodásának idejét szinte egy számítógép pontossá-
gával adja meg a 23 király 24 5l0 évig, 3 hónapig, 3 és fél napig uralkodott. E
listáról azonban hiányzik Me-szalim (korábban ,,Meszilim"-nek olvasták, és a
legelső történelmi uralkodónak tartották) kisi király neve, aki a hagyományos
ellenfelek, Umma és Lagas határviszályának első dóntőbírájaként vált híressé. Csak
rövid időre sikerüt létrehoznia egy államot - még korántsem birodalmat - Adab
r,árosával. Uralkodásának ld,eie az í. e. 26. század első felére tehető.2l Utána a ,,Kis
királya" címet olyan uralkodók saiátították ki, akik Kisben sohasem székeltek,
például a lagasi E-ana-fuma vagy az Ur-i Mesz-ane-pada.

* Uo,, 85.
** Uo,

*** Lukács B.-Vegső L,: Egy kronológiai kísérlet a,,sumer kiráIylista" elapián, Antik Tánulmányok
19 {I9?2), 231-252. A teremtés kőn},vében (5, 5-3l) viszonylag ki§ebb számok szerepelnek
(p€ldául Matuzsálem 9ó9 éves).
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Nem sokkal a IV. uruki réteg archaikus tábláinak létlejötte után, tehát
körülbelül a 2?. század közepén, röviddel (En-)me-barage-szi kisi uralkodását
követően, Urnak már saját uralkodói voltak, akiket az Ur-i királyi temető (3. és l0.
í'ei.) híres leleteiből ismerhetiink meg: Mesz-kalam-du, A-kalam_du és Pú-abi
kháIynő (azaz az ,,apja szája", tehát ,,egészen az apja"), akit a régebbi olvasat szerint
Subatnak neveztek. Ok az I. Ur-i dinasztiához tartoztaki a Suruer hirálllista nem
nevezi mcg őkct, csupán a 26. század végén uralkodó Mcsz-ane-pada, A-ane-pada
kiráIyokkal kezdi a sort. Utánuk a sémiül hangzó Elulu és Balulu nevek
következnek az írnok kurta megjegyzésével, hogy ,, LIr xáros feglz;errel leaeretett.
Királlsága Auan zlárosba ragadtatott e/"* (az clami főváros, Szúza közelében levó
város).

Lagas a történelem színpadárr

A Sumer hiráIylista nem említi Ur-Nansc Lagasban alapított dinasztiáját, mellyel
tetőZött az alchaikus sumer kultúra. E dinasztia kilenc uralkodója u8}an os5zesen
két évszázadot sem ijlt a trónon (kb. 2520-2355), de ezt a rör,id időszakot élénk
kulfuIális élet, rendkivüli gazdasági fellcndülé§, csatornák, városfalak és templomok
épitése jellemezte, Lagas magához ragadta a behozatal és a kivitel jogát a többi
sumer város - elsősorban LTr - rovására, valószinúleg czéIt, minteg}, megvetése
jeléül hagyta ki a fclsorolásból a Suner hirá\lista Ur-i szerzője.

A városállamok versengése háborús összecsapásokhoz vezetett. A legheve-
sebb küzdelem Ummával folyt, e város legyiizésének álliton cmléket E-ana_tuma,
Ur-Nanse unokája (2470 kórül) az úgynevezeít Kesel!ű-sztéIén (l0. fei.). A sztélé
feliratából megfudjukJ hogy mindkét város határoszlopokkal jelólte ki saját
érdekszíérá|át, és felújitotta Me-szalim régi oszlopát. Sőt mai értelemben is a
legmodernebb szellcmben járt el: a határvonal mindkét oldalán megműveletlen
földsávot hagyon, hogy a hadviselő 1'elcket elválassza egymástól. Az Ummával
kötött szeíződést tekinthet]ük az cmberi történelem első ismeít békcszerződésének.

E-ana-ruma leigázta Urt, Urukot, Aksakot, Kist, sót Márit és Elamot is.

_Nem számolt azonban gyengébb kezű utódaival, és rosszul becsülte fel a palota és
a templom szétválasztásának következményeit is:tappangó versengésük már utóda,
En-temena uralkodása alatt elkezdődött, amikol ismét fellángolt a háború Ummá-
vai. En-temena győzött ugyan, de győzelme csak amolyan pirruszi győzelemnek
bizon1.ult, mert Lagas gazdasági hanyatlását vonta maga után. A lagasi dinaszda
utolsó tagia, Lugal-anda már megkezdte a templomi birtokok lefoglalását is,:l

E kol adásvételi szerződései azt mutatiák, hogy a föld eg"ves családok vagy
a faluközósség tulajdonában volt.:l Az utóbbi esctbcn az egész kózösség beleegyezé-
se kellett az eladáshoz,:l A közósség tagjait a ,,mező fiai"-nak vagy a ,,mczó
urai"-nak nevezték; mint eladókat pedig,,ezüstfalók"-nak.

A papság nehezen viselte el, hogy a palota ellenséges magatartast tanúslt a
templomok iránt,2' ezért kihasználta a lakosság elégedetlenségét (a kiráIyi felügyelők
számos fulkapást kóvettek el, és gyenge volt a közbiztonság is), és 2355 körül,
amikor a legnagyobb zűrzavar volt, sikerült Lugal-andát letaszítania a trónjáról, s

* Komoróczy G. ford., Chrest., 86.
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hatalomra segítenie Uru-inim-ginát, aki előbb csupán helytartó volt, majd egy éi,
múlva királlyá koronázták. Uru-inim-gina legnag_vobb tettc a szociális leíbrmok
(9. fcj.) meghirdetése volt, megvalósításukra azonban már nem kerülhetett sor,
mivel uralkodása kilencedik óvében betört Lagasba Umma uralkodója, Lugal-
zage-szi mindazokkal cgyütt, akiket a leíormok érzékenven érintettek, Uru-inim-gi-
nát fclkészületlenül érte a támadás, s kénvtelen volt beletörődni országának
leigázásába, aho8yan ezt az ismcrctlen énekes megható költeménye elpanaszolja:
,,(}mma lahói az Eki [. . .]-t ttízzel felégexék; Antdszufrát tűael íelegettéh; ezüstjét
és lazúrközlét elhurcolták; Tiras palotajóban z,ért ontottah; a >Kis-tenger<-ben xétt
ontottak; Enlil szentélllében, . . xért ontottah; . . . Umna lakói, niael Lagast
uegsemmisítettéh, bűnt hfuletteh eI Nirgirszu ellen. A ltatalom, aneh hozzájuk kerilt,
el fog vétetni. Uru-inim-gina, Gírszu hirálya részérő] nincs semtni bíin. Lugal zage-
szi, Umma enszije - istene, Nidaba, bíinét háritsd a .fejére!"*

A panasz nem tartóztana fel Lugal-zage-szit, valóságos birodalmat alapított.
A korabeli feliratok szerint ez a birodalom ,Jvpkelettől nLlp4,1lgl]tig" teíjedí.26
Fővárosává Urukot tette meg, amclvhcz Gilgames hósi hagvománva fűződött; talán
tudatosan csclekedett 1g1- azza| a cellal. hogl, a birodalom eszméjét helyezze a
városállan hazafisága fólé: se nem Lagas, se nem Umma - hanem Uruk,
Hasonlóképpen jár el az uralkodó az istcnkultusz tcrén is: az istenek fejévé Enlilt
teszi meg, akinek székhclyc Nippur. Birodalma már kétnyelvű volt: sumer és akkád,

Lugal-zage-szi megpróbált egyezségre lépni a hatalmas sémi szomszéddal,
az akkád Sarru-kínnal. Sejtette fenl,egctő szándókait, de nem volt olyan erős, hogy
nehézkes csatarcndjóvel ellenálljon az ellenfél új hadi taktikájának (a könnyű
fcgyverzeű íjászoknak), és a fellázadt városokat is leverje. A Sumer kirá$lista
sztereotip módon ezt jegveztc fcl: ,,Uruk z,áros fegyz,etel leaeretex. Királysága
,7gadc zlárosba ragddtatott el, " **

Az agadei (akkád) birodalom

Véget ért a hosszú Sarru-kin-dinasztia előtti (preszargonida) idószak, melvet a korai
dinasztiák korának is neveznek, s megkezdódik az akkád Sarru-kin uralkodása.
Ennek az uralkodónak olyan bámulatos páIyafutása volt, hogy legendává vált. A
szerencse már a bölcsőben hozzászegődött, s éIetc végéig elkísérte. Sarru-kín
állitólag ismereden apar7 és anya gyermeke, anvja valószinűleg papnő volt, akinek
nem lett volna szabad gyermeket hoznia a világra.

,,Enítum, aqlám, fogant enqem, megszijlt engem titokbdn,
sásból való hosárba helyzett, szurohkal zárta le (kosaram) fedelét,
a fo$óba uetett engem, mely nem lepett el,
elsodort engau a folyó, Ahkihoz, a xízmerítőhöz vitt,
Akki, a úzmeritő, kiemelt, mikor z:edrét aldnerítette,
Ahhí, a aízmerítr\ fióaá fogadott, .felnevelt engem,

" L-o., 9ó.
-* Uo,, 87,
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Ahki, a aízmerítti, bizony hertészéoé tett engml.
Kertész aoltottl alatt Istdr bizonjl belém szeretett,"*

Sarru-kín Istár - azaz Kis papsága _ kegyéből nyerte el a pohárnok előkelő ti§ztét
Ur-Zababa udvaíában, akit végü letaszíton a tfónjáról, és harcba szállt Lugal-
zage-szivel. Felvene a Sarru-kín, azaz ,,ígazí király", ,,jog szerinti király" nevet,
hogy |ep|ezze hatalmának erószakos eredetét. Lugal-zage-szit láncra verve hurcolta
el Urukból, és kiállittatta Enlil temploma elé Nippurban. Ez 2350 körül történt.

A győzedelmes Sarru-kín megalapította Agade városát, melynek helye
mindmáig ismeretlen; a,,Kis királya" cím mellé felvette az,,Akkád királya", az
.,ország királya", a ,,mind€nség királya" címet is. Létrehozta az első sémi
birodalmat, amely Elamtól és az ,,Alsó-tenger"_től** egészen Szíriáig és Kisázsiáig
terjedt, Ez a birodalom két évszázadig (kb. 2350-2150) állt fenrr. Fiainak,
Rímusnak és Man-istusunak (l4. kép) uralma alatt elszakadt Szíria és Elam, majd
fokozódtak a belső zavargások is, melyek során mindkettőjüket meggyilkolták. A
rendet csupán Sarru-kin unokájának, Narám_Szinnek sikeriiLlt ismét helyreállítania,
aki harminchét évi országlása alatt mint első mezopotámiai uralkodó felvette az
,,Akkád istene" és a,,négy világtáj királya" címet.Ie

A birodalom fenntartása azonban nagy áldozatokat követelt, ereje megfo-
gyatkozott, fokozódtak a nemzedsé8i és szociális ellentétek. Narám-Szín utóda a
hangzatos nevű Sar-kali-sarrí - ,,minden királyok királya" - még visszaverte a
keletről támadó qufu törzseket, de halála után fokozódott a zűrzavar, amít a Sumet
hirálylistában olvasható sorok is bizonyítanak: ,,Ki volt a kiraly ? Ki nem volt
hiróly ? Igiqú hiráU polt ? Nanum király z:olt ? Imi hirál1 zlolt i, Elulu kitály zlolt ?
Négen királyok Toltah, 3 éai? urdlhodtah, "'lx* Ma;d ismét bekövetkezen a vég:

,,Aga.de aáros fegnenel laleretett, KiráIlsága Uruh aárosba ragadtatott el."****
Aztán Uruk is ,,feglverrel koeretett", és ,,hiró$sága a Gutium horddhoz rugadtatott
el", vagyís a qunikhoz, akik a meghóditott országnak csaknem egy egész évszázadra
huszonkét uralkodót adtak. Barbár támadásuknak Agade város olyan tökéletes
puszrulása volt a következménye, hogy a romjait mindmáig nem találták meg.

A quni megszállás pusztításaitól viszonylag érintedenül maradt Dél-Mezo-
potámia, elsősorban Lagas, ahol Gudea uralkodása alatt rendezett viszonyok voltak,
és a gazdasági fellendülés hatása a kulturális és művészeti életben is megmutatko-
zott (l0. fei.). Gudea nagymértékben támogatta a kereskedelmet, a távoli országok-
ból építőanyagot, épúletfát és drágaköveket hozott be. Uruk is megőrizte függeden-
ségét a qutukkal szemben. Egy későbbi sumer felirat szerint Utu-hegal uralkodónak
Enlil segítségével sikerült,,zlg a ne1,1ét is kiirtani Gutiutnnak, a heglek sárkanjlti-
nak, aki az istenek ellensége 1)olt", Enl|| - a nippuri papság - Utu-hegalt nevezte
ki egész Sumer királyává; ezt azonban Lagas határain tű nem vették figyelembe.

* Uo., 99.
** ,,A]só-tengeí" vagy ,,Déli-tenger": A P€rzsa-öböl akkád elíevezése. _ Fotd.

*** Komofó€zy G. ford,, Chrest., 87.
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A III. Ur-i dinasztia úisumer birodalma

Utu-hega,l leghatalmasabb ellenfele az Ur-i Ur-Nammu volt; ő szabadult meg
legelőszór vetélytársától, Nam-mahani lagasi uralkodótól, majd,,Sumer és Akkád
királyává" nyilvánította magát, és sikeresen rajtaütött Utu-hegalon. Dinasztiát
alapíton, amely visszaállitotta Sumer nagyságát és dicsőségét (21l1-2003). Olyan
tókéletes hivatali szelvezetet épített ki,a hogy a sumer bürokráciát tekinthetjük
mindennemű bürokrácia bólcsőjének. Dinasztiájának uralma alatt egész Sumer
területén a legtotálisabb önkényuralom érvényesül. A templom és a palota egyazon
hatalom képviselóje, az uralkodó istennek nyilvánittatia magát, s törvényeit a
legfőbb Ur-i isten meghatalmazottjaként hirdeti ki (l0. fej.).

A kóvetkezó uralkodó Sulgi, aki a birodalmat Elam és Asszíria egy reszere
is kiterjesztette, és ismét a ,,négy világtáj királya" len. Művelt uralkodóként tartják
számon, az egyik himnusz ezt zengi róla:

A Jiatalok kőzúl senki seü tudott úgl a táblóhra irní,
lllnt en,

az mlbereh isholóba jártah, hog) elsdjátíts.ih az ímoki
,nestersé8et,

g9őtrelmesen jutoxak túl az iskolában a szamjeglek
tudomóryldn,

Millelhogt engem Nidaba istennő, a szép arcú Nidaba
fenséges kezézlel éles elméxel és böksességgel aj<inü-

kozott meg,

amit csak a tan,ító elííadott, bennem mind megmaradt,
az életbe Jiatal oroszlánként 7)etettem magam,
a vitézsé? útjan tüzes szanórként Ddqtattam uégig . . ,lo

E kor embereinek műveltségét a szépirodalmi és rudományos szóvegeket megőrző
táblák tízezrei tanúsítják (ll. és 12. fei.). Fejlődött a kereskedelem is. Mindez
azonban már csak a sumer életerő utolsó fellobbanása volt.lt A dinasztia utolsó
uralkodóia, Ibbí-Szín nem birta visszaverni egyrészt Elam és Subartu, másrészt az
amurrú nomádok egyesúlt támadását. A vidék lakossága a városokba menekűlt, ahol
éhínség támadt, Sumer szövetségesei pedig elárulták az országot. Elsősorban
IsbiErra, aki kihasználva helytartói tisztjég magához ragadta a hatalmat Iszinben.
A sumer városok megnyitották kapuikat a sémi támadók előtt, az ellenség Ibbí-Szint
fogságba hurcolta, és Urt lerombolta. Csupán Iszinben tafiotta meg a hatalmát
továbbla is Isbí-Erra. A III. Ur-i dinasztia kihalt, Sumert kimeritették a gazdasági,
szociális és nemzetiségi ellentétek. Szomorú végét túkrözi a meghaíó Sirató Ur
vóros pusztulása rt)lőtt (l2. fei.)r, és a nem kevésbé hatásos Slrotó lbbí-Szín föIi;x
cimű elégia.ll

Babilón útia a hatalom felé

Mezopotámiában a nyrrgatsémi nomádok jumak hatalomra: megszállják Iszint,
Larszát, Esnunnát, Márit és Babilónt, s e városok közt két évszázados harc kezdódik

9l
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az egycduralomért. E korszak tehetséges uralkodói közé tartozik az iszini Lipit-Istár
(í. e, l931-I924)i töryénvalkotó tevékenységóról még szólunk a 9. fejczetben.
'l'ovábbá Enlil-báni, aki később szinte természetfeletti módon jutott a trónra: ösi
szokás szerint a katasztrofális álviz után, hogy kiengeszteljék az istencket, a papok
,,hclycttes királyi' ültettek a trónra, aki napkeltétól napnyugtái8 uralko<lott, este
pedig fel kellett áldozni. Csakhogy a sors ezúttal közbelépett: a vacsoránál az igazi
királynak, Erra-imittínek torkán akadt a forró kása, megfulladt, és igy Enlil-bání
maradt az iszini trónon mintcgy negyed évszázadíg (1860-t837).

Urukban Szin-kásid (1875-1833) SzumuJa_Ilum babilóniai uralkodó
lányával kötótt politikai házassága révón biztositotta és szilárditotta mcg uralmát.
Larszában Gungr_rnum (1932- 1906) bizonyult jó uralkodónak: bc tudta kebelezni
az éppen hogy újra felépült Ufi és a szent Nippurt. Fél évszázad múlva
Szín-indinnam (1849-1843) megmutatta, hogy a,,vizek nagymestere": szintc
egyetlen éiszaka alatt íélépitette Larszát, majd szabályozta az Eufratész medrét,
visszaverte Esnunna támadását, és megszilárdította hatalmát Sumer déIi részében.
Lltódai azonban nem voltak képesek Larszában hatalmon maradni, elsöpörtc őket
Kudur-Mabuk elami se|k támadása. Kudur-Nlabuk a fiait ütettc a larszai trónra:
!íarad-Szint (1834- 1823), majd Rím-Színt (1822* 1763). Rím-Szin Larszához
csatolta egész Dél- és Közép-MezopotámiátJ s mindaddig uralkodott, amíg
Hammurápi (1792-1750) meg nem döntijnc hatalmát.

Hammurápi annak a dinasztiának vo]t sorrendben a hatodik uralkodója,
melyet Szumu-abum (l894-188l) amurrú vezér alapitott Babilóniában, Hammu-
rápi nyilvánvalóan az ókori Kelet legfigyclemreméltóbb uralkodója - jo e5 ro5sz
értelemben egyaránt. A 9. fcjezetben mint törvénvhozót jó oldalártil ismerjük meg,
rossz oldaláról a szövctségesei ismerték, meg a babilóni yczetó Ieteg, melJ,et szinte
reljesen kizárt a közigazgatásból és a jogszolgáltatásból. Fennmaradt í'eiiratai per-
sze fenntartás nélkül dicsérik, főleg mint számos hatalmas tcmplom ópitő|ót.
BecsÜlctórc lcgl,cn monclva: nem hagyta magát istcnné nvilr,ánítani. A hízel_
kedők minden lépését dicsőitenék; az ér-ncvckbcn (ll. fej,); egv achátgr,öng1,
következő feliratában: ,,Ó, Litu, ég á Jöld nugy ura, soháig éltesd Hanmuuipit, ahi
engedelmes szolgdd";11 egy hivatásos szerzó hirnnuszt íít hozzá, mely a mai napig
sem vesztett hatásából;

Enlil téged bízott meg az uralhodassal -kire akarsz még z:ánti i'
Szín mindenki Jblett úftó tett -hire aharsz még zúmi ?
Ninurttt glőzedelmes fegw-ereket adott neked -kire ahqrsz még z:ámi ?
Istór a gÉzni oógyast adta -kire akarsz tnég oámi ?
Melletted áll Samas és Adad -
hire akarsz még z:ámi l
Mutasd meg hatdlmad! Visszhangozza
nexed a nég1 zilágtój!
A távolból az enúerek hozzád menehiiljeneh,

fejiiket előxed tisztelettel hajxáh meg,
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s disőíxék hői futteid,
lelkesen zengjék magasztos dicséreted!"Jj

Ha ezt a kólteménlt összevetjük tetteivel, kiderül, mennyi bcnne a szépités.
Törvónyeinek bevezetó soraiban 26 olyan várost nevez meg, melyeket meghóditott,
vagy amelyek meghódoltak elótte. Legderekabb szóvetségesét, akivel kölcsönös
segítségnyújtási szerződést kótön, Zimrilimet, Mári királyát magára hagyta, és a
teliesen elszigetelt rivális birodalmat fiildig lerombolta,

Am Hammurápi is beleesett elódei hibáiába: szúntelen hódító hadjárataival
felmorzsolta népének erejét, meggyengitette az ország gazdaságát, kiéleztc a
szociális ellentéteket. Uralkodása végén birodalma ugyan még egységes volt, de már
sötét fellegek kezdtek gyülekezni fölótte. Fia, Szamszu-ilúna (l749-1?l2) már
elvesztette befolyását Asszíriában, nem rudta megtaltani Dél-Mezopotámiát, és a
Zagro.z lelcil elháritani a n},utat-iráni kassúk ,orozato. hctörctcjt, Ör,,.]ik uróda.
Szamszu-ditána (1625-I595) uralkodása idején a kassúk támadásai elósödtek, és a
birodalom már képtelén volt visszaverni őket, különösen akkor, amikor északról I.
Mursilis hcttita királv is betört Babilónba. A gőgös Babilónt porig alázták: Mursilis
clhurcolta Marduk birodalmi isten és hitvesc, Szarpanitu szobrát, melvet aztán
útközben mint fölósleges koloncor eldobort, igy nem csoda, hogy a babonás
babilóniaiak Mursilis hamarosan bekövetkezett halálában (meggyilkolták) a megsér-
tett istenségek bosszúiát lánák. Ám a következő csapástól, a kassú támadástól istcnei
sem tudták megóvni Babilónt.

A kassúk Babilóniában

A kassúk valószínűleg a perzsa Kuzisztánból tört€k be, Nem voltak indoeurópaiak,
nyclvúk ncm hasonlitott scm az clamilaj scm a hurrira, sem a sumclrc. Hazájukat
Kussuhhénak, Babilóniát pedig Karduniasnak ncvcztók. Uralkodóik ,,Babilón város
királyának, Sumer és Akkád királyának, a kassúk és Kardunias királvának" nevczték
magukat. Babilóniai uralkodásukat rendszerint ..sötét századokkónt" emlegették,ró
az újabb lclctek azonban kimutatták, hogv ez nem helltáiló. A qutúktól eltérően a
kassúk gyorsan alkalmazkodtak új kórn}-ezetükhöz. Példájukkal bizonyitható,
milyen hatalmas vonzerőt gyakorolt N.lezopotámia már csakncm két évezredes
kultúráia.

A kassúk átvenék az ékirásos akkád nyelvet, nem píóbáItak saját nyelvükön
irni, és megadták a tiszteletet a babilóniai istcncknck is, Szobraikat, melyeket L
Mursilis elhurcolt, ós Hana országban elhagyott, Agum-kakrime, azaz IL Agum
kassú uralkodó kérésére visszahozták Babilónba. Mindez hozzá|árult ahhoz, hogy a
babilóniaiak megbékéltek az új állapotokkal, annál is inkább, mivel senki sem
íbsztona meg őkct sem nyelvüktól, sem hitüktől, és a kereskcdelmük is új
virágzásnak indult. A kassúk új igásállatot honositottak meg az országban - a 1ovat,
és uralkodóik építkezéseik által is hiressé váltak, Dúr-Kurigalzu (a mai AkarkúíJ
város l'elépitése külónösen kedvcző hatással volt Babilón lakosságának életszinvona-
lára, mentesitettc az adózástól, Ezért így dicsóítik I. Kurigalzut: ,,Szabaddá tette
Babilón lahosságát, lel)ette a népről a terhehet, saeretettel uralhodih, és megengedte
Babilón lakosainah, hogl Marduh isten tiszteletére összegjűljenek a zöld réten".
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A sors iróniájaként a kassúk elérték azt, amit sem Sarru-kín, sem Hammurá-
pi fegyverrel nem tudott elémi: az akkád nyelv a diplomácia nyelvévé vált (3. és 7.
fci,).

Babilóniában a kassú uralom megszilárdulásával kialakul a kózös fóldtulai_
don új - pontosabban: felújított - formája. A föld a csa|ádi szervezet, a dimt4 szó
szcrint ,,torony", tehát a ,,megerősített falu", a ,,faluközösség" rulajdonába kerül,
melynek élén a királyi hivatalnok áll. Esetenként használják a bítu, azaz ,,ház'', tehát
,,családi közösség", ,,telep" kifejezést is. Erről a kózös gazdálkodásról tudósitanak
a ,,határkóvek" - a kudurntk, Az oltalmazó istenségek szimbólumaival díszitett
dombormű alan olvasható szöveg hírúl adja, hogy a föld közrulajdonból átkerúlt a
templom nrlajdonába, vagy esedeg az érdemeket szerzett tisztségviselók tulajdonába
jutalmul szolgálataikért. Az ilyen átruházás fontos pontl'a a szerződő felek nevén
kivül az eladott telek nagysága, csaknem mindig a bevetéséhez szúkséges vetőmag
súlya szerint. Legnagyobb telületként ó000 hektárt jegyeztek fel, ami a kassú
faluközösségek nagy kiterjedésű telkeire utal.

Kivételesen felvázolták a földterűlet méreteit feltüntető térképet is (l l. fei.),
és kózölték az árát is, rendszerint természetbeni járandóságokban. Végül köve*ez-
nek a büntetések. Egyrészt áldják azt, aki ncm támadia meg a szerződést, másrészt
átkokat mondanak annak a fejérc, aki a határkövet eltávolitja, odább teszi, vagy
eltünteti a szólrgét. A határköveket a templomokban és a szerződésben szereplő
telken is elhelyezték.

Az í. e. 13. századtól újabb asszír terjcszkcdés kezdődött, melynek kóvetkez-
ményeit a kassú Babilónia a sa'át bőrén tapasztalta. Nem segitett a hcttitákkal
sebtébcn mcgkötött szövetség sem, mert az ő birodalmuk is felbomlóban volt már,
ráadásul újabb ellenség ütótte fel a fejét: Elam. A kassúk Elamot még le tudták
verni, sőt Nazi-Maruttas az i. c. 14. és 13. század fordulóján egészen Lurisztánig
hatolt, ezekkel a távoli hadiáratokkal azonban rengeteg embert és hadianyagot
Vesztett, Mikor aztán az asszír üónt aZ erőSkezű I. Tukulti-Ninurta (1244- 1208)
foglalta el, fegyveres összecsapásra kerúlt sor, melyről a győzedelmes asszír
öntudatosan ezt irta:
,,A harc hözepette kezem legllőzte Kastiliast, a kassúh hirdljlát. Mint oalami
zsdmolya, lábaimmal úgy léptem uralhodói htitára, foglyul ejnle, meghötözae hoztam
Assurbq uram elé, "ll

A győztes betórt Babilóniába, könl,örtelenúl lerombolta fővárosát, és
Marduk szobrát magával vine Assurba, Ám a megsérrert isten papjainak cselszövé-
sei által bosszút állt, L Tukulti-Ninurtái meggyitkolták, és utódai a trónviszályban
megfeledkeztek Babilóniáról, Melisihu békés uralkodása alatt (1l86- l l72) Babiló-
nia megerősödött, és biztosította magát az állandó elami veszéllyel szemben.

Az elamiak Sutruk-Nahhunte vezetésével az í. e. 72. század közcpén
betörtck Babilóniába, és rövid ideig tanó uralmuk után hadizsákmányként értékes
műemlékeket vittek Szúzába. Magukkal hurcolták Enlil-nadin-ahhét, az utolsó
kassú uralkodót is, s ezzcl véget ért a kassúk babilóniai uralma. Nchéz idók
köszöntöttek czután BabilóniáIa: Silhak_Insusinak (ll58-1120) elami uralkodó
azzal dicsekedett, hogy elpusztitott harmincegy babilóniai és asszír várost. Ám a
hóditó háború, mint ahogy azt már a korábbi támadók is tapasztalhatták, ezúttal is
megbosszulta magát, Elam kimerült: Babilónia, melynek immár Iszin a fővárosa,
több évszázados idegen uralom után ismét hazai dinasztia uralma alá kerül.
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Az új dinasztia megalapítója I. Nabú-kudurri-uszur (1126- l l05?). Olyan
híressé vált, hogy még egy fél évezred púltán is az ó nevét veszi fel az egyik
legjelentősebb újbabilóniai uralkodó. I. Nabú-kudurri_uszur az elami veszély
elhárítása után felvette a ,,mindenség királya" cimet, ami annyiban csakugyan
jogosult volt, hogy uralmát kiterjesztene Elamra és Dél-Mezopotámiára is, ahová
még a kassúk sem merészkedtek. Második utódja, Marduk-nadin-ahhé azonban
nem tette magáévá nagyapja realista politikáját, és rosszul becsülte fel a lassan
nagyhatalommá váló Assziria erejét. Megtámadta az asszír határvárost, Ekallatu-
mot, és ezzel kiváltotta I. Tukultlapal-Esarra megtorló hadjáratát, amely néhány
babilóniai város kifosztásával végzódött. A gyóztes azonban jó diplomatának
bizonyult, nem tbglalta el a babilóniai trónt, hanem békét kötött az ú| babilóniai
uralkodóval, Ini-Marduk-balátuval (= Maíduk az élet), aki persze, már csak az
asszír nagykirály kegyéből uralkodott. Babilóniának ezek után fél évezredet kellett
várnia az újabb feltámadásra.

Asszíria: a kereskedelmi telepektííl a világbirodalomig

A Tigris és az Eufratész folyamvidékének sorsába Assziria már egy évezreddel
azelőn beleszólt, hogy I. Tukulti-apal-Esarra megkezdte az asszír világbirodalom
kiépítését. Az asszír befolyás máí az i. e. 2. évezred elején, vagyis még az óasszir
korban tullépte Asszíria határait.

Békés célú terjeszkedés indult meg, az asszir kereskedők telepeket kezdtek
alapitani Kisázsiában (ó, fej.).to A legismertebb Kánis lett, amelyet a lakóinak
kereskedelmi levelezését megőrző levéltára tett hiressé (l. fej.). Az asszirok tehát
szülőföldjij&tól csaknem 1000 kilométer távolságra jutonak el. A karavánok
Kánisból gyapjút és ércet szállitottak, főként rezet és ónt. Assurban a gyapjút
szövetté dolgozták fcl, és gabonával együft visszavitték Kánisba. Az Asszir
kereskedelmi telepek három nemzedéken kcresztúl (körúlbelül l900-tól l800_ig)
álltak fenn.

A Kelet-kutatók nem tudnak megeg_vezni abban, hogy ezek a kisázsiai
kereskedclmi telepek az óasszír birodalom részének tekinthetók-e, vagy inkább csak
közveden asszir befolyás alan á]ló terülemek, esetleg egyszerűen önkormányzati
joggal bíró kereskedóközpontoknak - mint amilyenek a középkori Hanza-városok
voltak.l9 Az óasszíI településeket elsópörték a kisázsiába behatoló hurrik és hettiták
támadásai,

Asszíriát magát viszont a subarfu törzsek nyugtalanították, amelyek a

hurrikkal és az uIartuiakkal határos Eszak-Mezoporámia északnyu8ari részét lakták.
Az asszírok kegyetlen természetéről már sokat irtak, föként az Ószövetség egyoldalú
közlései alapján. Jellemiüet azonban inkább az egész történelmúket végigkisérő
szúntclcn ellcnségcsa0 támadások acélozták meg.

Az óasszír birodalom I. Samsi-Adad (l814- I782) amurrú vezér vezetésével
haladt tovább a dicsőség útján, Sikerült legyőznie Jahdunlimot (kb. 1825- l8l0),
Mári uralkodóját. I. Samsi-Adad kihasználta a Máriban kitórt palotaforradalmat,
mcggyilkoltatta ellcnfelét és fiait, akik közül csak Zimrilim menckúlt meg. Keleten
Esnunnáig terjesztene ki az asszír birodalom határait, nyugaton pedig egészen
I-ibanonig hatolt. Birodalma azonban nem élte rul megalapítóját. Fia, Isme-Dagan
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(I78|-l742\ északon nem tudta megfékezni a lázadó hurri és rurukkú tóIzsekct,
csak üggyel-bajjal fudta visszaverni Esnunna támadását, és Márit is elvesztetteJ
mihelyt megjelent Zimrilim, a jog szerinti trónörökös. A babilóniai Hammurápi
Isme-Dagant a vazallusává tette, s így Assur levéltárai csakncm két évszázadra
hallgatásba merültck.

A 14. századdal Asszíria számára új korszak kezdődik: a középasszir
birodalom kora, A középasszir birodalom csak azután léphetett a feilódés útjára,
hogy a hcttiták 1egyengitették a hurri birodalmat, Mittanit. Ekkor lép szinrc I.

Assur-uballit (t366-1330), a kózépasszir birodalom erős kezű megalapitója, aki
nem habozon a,,mindenség királyának" nevezni magát, Az ót kóvető uralkodók
közül még L Sulmánu-asarídu (I27 4- 1215) érdemel emlitést, Felirataiban a

villámháború bajnokának ncvezi magát: ,,. . . nyolc taftonán t és haderejüket
leg)őzta , 51 zlórosuhat leromboltary Jblperzseltem, zsáhmónluhat, ldglonukat
zsókmárylul ejtettem. Urartu egészét - három nap leíorgásd alalt * Assur isten, az
én uran lqbóhoz aláztam.'* Ez az asszír trónon ülő labló és gyúitogató nem
átallotta ,,Assur isten gógös és hajthatadan ellenfelei legyőzójének" nevezni magát.

Fia, I. Tukulti-Ninurta órökolre aryja rulajdonságair. Ó az első ismert
uralkodó, aki tómegcs clcportálásokat haitott végrc, mégpcdig a lázadó hettitákkal
szemben. Kegyetlen módszerei nagy ellenállást váltottak ki, nem védte meg öt az
scm, hogy bevene magát új székhelyéIe, sőt Assurból tórtént eltávozásával súIyosan
megsértette a főváros papságát. Nyilt lázadás tört ki ellene, melyet saját fia,
Assur-nadin-apal vezetctt, aki végül megöltc apiát, maga azonban tehetségtelen
utódnak bizonyult.

A középasszír birodalom ismét egy nehéz évszázadot élt át, mely után L
Tukrr.lti-apal-Esarra (l l l5- l077) virágoztatta fel újra. Felcmclkcdését clsősorban
a hettita birodalom felbomlása, Egviptom és Elam dicsóségének hanyatlása
könnyítette meg, Tukulti-apal-Esarra egy, az ,,Alsó-tenger"-tól a ,,Felsó-tenger"-ig
terjedő birodalom létrchozására összpontositotta erejét. Utjából eleve sok akadályt
elháíított a könyörtelen hadscregétól való rettegés:

,,Libanon hegléhez oonultuttt; a cédnlstőrzsehet Anu és Adtld, a nag1 istenek, az én

uraim templona számara kiaagtam, elszállítottam; Anurrú ország felé zlonultam
toz,ább; Amunu országot qz ő teljes hatdrdig meghóditottaru; Gubal (Büblosz),
Szidón és Anaad adójdt neghdptdm; Aru;ad xáros hajóizlal hórom béru tálokágot
Anoad aóroxitól, ameb) a te ger pdrtján (!dn), Samuru uárosig, amel1 Amunú
orszagé, átkeltem; egl náhirut, .]mellet a tenger loadnak híllnak, a tenger közepén
negöltem. "**

1'ukultr-apal-Esarra uraikodása idcjén állitották óssze a Kózépasszú li)rue-

ryeket is (9. fej.). Utódai uralma alatt azonban fokozódtak a nomád arámiak
támadásai, akik elfoglalták Assziria peremterületeit.

Csak II. Assur-nászir-apal (883-859) állitotta vissza az arámi támadás előni
asszír határokat, Hadjárata rendkívül kegyetlen volt:
,,. . . az ő xórosándk kapulóval átellenben tomyot emeltettem, minde előhelőt, ahi
ellenem lázadt, megn))úztam, a tornlot bőreihhel beborínttdm, nélkjnlat a toron!
bekejében terítenem ki; néhánlat a toron)) tetején karóba húztam, xósokat a toron))

* Idézi E, Kleunge}-Brandt I l_]tazás az ókori Babilónba, Tárnói J. ford,, Brtdapest 1973, 36.
** Komoróczy G, ford., Chrest,, ló5,



A faluközósségól az önkényuralomig

IIL Sulmánu-asarídu (i. e.9. század) asszír uralhoü bazaltszobra, proflban és

szanben ábrázoh.la. A szobron olaashati ékírásos felirat az uralhodó hadjáratairól ad
htrt, melyeket uralkodásánah 21, és 24. éaében vezetett. A néxtelen műoésznek siherült
megalkotnia a magabiztos és ktinyiitelen keleti zsernoh típusát,

körül karóta íüqgesztettem; országom minden szögletében sokahat megnlúztam,
bőrükkel wntam be a falakat , . .",t'*

Igy kezdődön a kóvetkező korszak, az újasszír kor, Hasonló kegyetlenséggel
járt el III. Sulmánu-asaridu (858_824) keleten a föniciaiakkal és északnyugaton -egyelőre még sikerteleníiLl - Urartuval szemben. Ekkor jelennek meg elóször az
asszír feliratokon a perzsa és méd nevek. Assziria ereje újra megnövekszik, ahogy
ezt a híres Fekete obeliszk és a balawati bronzkapukon megörökitett ielenetek
(l0. fej.) tanúsít!ák. III. Sulmánu_asarídu azokban a helyi zavargásokban lelte
halálát, melyeket csak fia, V. Samsi_adad (823_810) tudott megfékezni. Eletében
a legnagyobb gondot Urartu ielentette, amit azonban hazug propagandával
igyekezett leplezni.

Asszíria kudarcait Babilónia lázadásra használta fel, melyet csak azért
sikerúlt elfojtani, men a győztes felesége babilóniai volt; a híres Sammu-rammat
(górögösen: Szemiramisz). Korábban úgy vélték, hogy megözvegyüése után négy
évig régensnó volt; újabban a Kelet-kutatók tagadják ezt.42 Mindenesetre az idő tijt

- Gaá E, ford,
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a legkisebb zavargás sem támadt, és Sammu-rammatot, noha idegen volt, az asszír
hadsereg elismen vezérének tartotta, aki számos győzelemre vezette hadait. 8oGban
tónra lépő fia, III. Adad-nirári folytatta babilóniai anyja művét: eredményesen
harcolt a médek ellen, leigázta Szíriát egészen Egyiptom határáig, s gondosan
kerülte az össz€ütközést uramrval.

Miutrin i. e. 782-ben meghalt, Asszíria majd négy él,tizeden át három
t€hetségtelen kiráy uralma alatt tengődött. Csak a trónbitorló III. Tukultlapal-
Esarra (745-727) uralma alatt folytatódott Asszíria felemelkedése. Ez az uralkodó
minden erejével a szüntelenül erósódő Urartu birodalom ellen fordult, és meghódi-
tona Szíria és Fönícia jelentős részér, Ú1 módon rendezte Babilónia államjogi
helyzetét is, hogy megbékitse: Pulu néven ő maga lépett a babilóniai trónra mint a

,,mindenség királya, Asszíria királya, Babilónia királya, Sumer és Akkád királya, a

négy világtái királya".
V. Sulmánu-asaridu (726-722) folytatta ap'a politikáiát, de jóval kevesebb

sikerrel; Babilóniában lJlulai néven uralkodott. A helyi ellenzék távolította el,
valószinűleg Assur íópapjai, akik a következőképpen adták hírül a halálát, meg sem
emlíwe a gyászos vég okát: ,,Az istenek ura, Assur felháborodzlán szíaében
megdöntötte Sulmdnu-asqrídu hir<ilys<igát, és a trónfd ültette Saríu-kint,"*

zsarnokok az a§§zír trónon

A trónbitorló II. Sarru-kínnal (72l'-705) Assziriában kezdetét veme az igazi
zsarnokok uralma. Sarru-kin az assuri papság rosszallása ellenére új székhelyet
alapíton, Dúr-Samrkínt, a mai Khorszabádot, és nagyszabású hódításokba fogott.
Meghóditotta Szamariát, és megdöntötte az izraelrí királyságot, ahonnan - saját

bevallása szerint - 27 290lakost deporrálr Eszak-Mezopotámiába. Meghóditotta
Egyiptomot és Elamot, sikeresen elhárította az Urarnr és Média felől fenyegető
veszély,t. Hasonló eréllyel számolta föl a babilóniai felkelést, ezt kóvetően azonban
Perzsiában csapdába esen, és mególték, még a holttestét sem engedték eltemetni.
Erőszakos halálát Assur isten kárórvendő főpap|ai az istenek bosszújának tulajdoni
tották,

Intelem volt ez a koronaherceg, Szín-ahhé-eriba (705-680) számára, aki
Assurban maradt, és befalaztama Dúr-Sarrukín kapuit. Uralma alatt folytonos volt
a vérontás, igy akarta leigázni Babilóniát, amely közben egyesűlt Elammal, Hüszkia
júdeai uralkodóval és Föníciával. Az asszírok egyenesen a Földközi-tenger partvidé-
két vették célba, Sziria, majd Fönicia sikeres lerohanása után kórülzárták Jeruzsále-
met, de bevenni nem tudták. A kudarc okait nem ismerjük, Szín-ahhé-eriba ugyanis
felirataiban magától értetődően nem beszél róla, a sikertelen ostrom egyeden

,,magyarázatát" a Bibliában találjuk meg:

,,Még azon az éjszakán hiaonult az Úr angtala, és az assztok tdborában lesújtott
szazn1olctanötezer anbete. Reggel, ébresztőkor mind ott feküdteh holtan. Erre
Szancherib ftlkerekedett és elvonult. Visszatért hazájdba, és Niniaében telepedett

1ne8, "*x

* Gaá E. ford,
* * ószöverség, Izajás, 37 ; 36, 31 .
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* A j3 on magas bronzrelief Naqiót, Szín-ahhé-eriba asszír uralkodó kőrült€kintő és
glakorlatias feleségét dbrázoljq qm.int Asszur-ah-iddina neuú fciaat lépked. A
dombomtűz:et teleaésték tőrténelnti ;feliratohkal. Pái z s, Louare

De még ez az,,égi intelem" sem volt elég figyelmeztctés ama hadjárat előtt,
amely nemhogy kalandor, hanem már-már esztelen vállalkozás volt: Szín-ahhé-eri-
ba ugyanis az elami hadjáratot a saját stratégiája szerint délről, a ,,Déli_tenger'' felól
akarta_ meginditani. A fóldközi-tengeri kikötőkben összegyűitette hajóit a iegénysé_
gúkkel e8ilrtt, és fagórgőkön Vontatta őket a sziriai sivatagon keresztü NÚivébe,
ahonnan a Tigrisen teljes hadifelszereléstiLkkel együtt eljutottak a ,,Déli-tengerre''.
Szín-ahlré-eribának sikerült ugyan néhány helységet elfoglalnia a tengerparton, de
az elamiak jobb stratégáknak bizonlultak: északi irányban megkerüliék, betörtek
Babilóniába, és elvágták az olszágtól Szin-ahhé-eriba seregét, amely igy csak egv év
múltán jelentősen megfogyatkozva tudott hazavergődni.

Szín-ahhé-eriba ckkor minden haragját Babilónra zúdítona: leromboltana a
rárost, és romjain keresztülvezette az Eufratész medrét, abban a hiszemben, hogy
ezzel eltörli a föld szinéről. Ilyen kegyetlen zsarnok volt a szélsőséges asszir
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EV MEZOPOTAMIA PAI-EszTINA,/sZlRIA

l00 frn-75 üX
elótt

Barda Balka
Mezopotámia népeinek első nyomai

35 oo0 előtt Sanidar

a neandea-völgyi ember csontvázának

barlanglelóhelye

l1_9. évezred zavi-csemi sanidar
Mlefaa! Karim-sahir a mezőgazdasági

telepüések elód€i

Tell esz-szultan (Jerűo)
várfalak és kút maladványái
, 8. évezrcdbőI

ó750 kóíül DZsalmo
az első mezőgaz dasági t€lePúlés
prekeremikus kuliura

Jeriho
gipszkő koponyá e 7. évezredből

5800 körüI Tell Hesszúná

E

Jeriho
kerámia a 6. évezrcd kózepérőI

5700 körüI Tell esz-szawwán

5400 körü Szamarra

5l00 kőrűl T.ll Halaf

5000 kaxijl Eridu

4500_4350
körul

EI-ob€id
feslett keémiá
brcnz
templomteraszok

3300 körül Uruk VL
szögmozái}os templom

3000 körü Lílllk V., lV,
az elsó kepjelek

280()-2600 Dzsemdet Naszr
arcfuikus ékííá§os táblák Urból, Urukbol és

Suruppakb.jl

az epitészet f€ilődé§e

2100_2350 Preszargonida kor
(va8y a ,,korai dinasztiák kora")
Ki§: (En-)íne-bare8e-szl (28-27. sz.), A88a
(27, sz. el€ie), Me-szalim (2ó. sz. első fele)

Uruk: Gilgames (2700)

La8as: Ur-Nanse (2520), A-kur-gal (2510),

E-ana-fuma (2470), En-temena (24ó0),

Lugel-andá (2400), Uru-inim-gina (2355)

UrukIaz ummai Lu8al-za8e-szi (2}50): elsö

kisérlet a sumer birodalom létrehozására:

Uruk-Lagas / Girszu-LTmma



ESEMENYEINEK PÁRHUZAMOS ÁTTEKINTESE

KIsÁZsIA lRÁN EGYIPToM

catal Hüyii*
7, évezred

Sziatk l,
ó, évezred első fele

khan }üsszan
(6. évezred második fele)

Ta§zién
5. évezred eleje

SzúZa A, B
5. évezred második fclc

Badarien_kultúra

5, évezred második fele

obirodalom, Abüdosz
[v. évezred rrrásodik fcle

(En-)rne-baragc szi hábofúja
Elammal
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Ur: I. dinawtia (26. §z.-25. sz. ele;e)

Me§z-kálaín-dq A-talám{u,
Mev-aoe-poda, A-ane-pada,

Me.z-kiage-nude, Elulu, B.lulu
Mári: Langi-lvt íti
ez IstÁ! teoplom ePíté§€ (27. sz.)

21fi_2|fi Az atkád sáríu-tín dina§atiára:

Sarru-kh, Rímu§, M9n-istustl,
Naiám-Szín, Seí-kali-§arri
Anaróia

Ámuíni b€tóre§

<21. sz.)

2M Qutú uíálom
Tiíi88n (2l ló)
Urut: IV. dinasztia
Utu-h€8.I (2l 16-2l l0) kiűzi . qunitrt

2|50_2l@ Lagas-Girszu: Gude., Ur-Nin8iNzu,
Nao-mahani

2l00_am Ur: III. Ur-i dinasztie:
Ur-Nrrnmu (2l l1-2094} Sulgi, Amar-Szin,
su-szí!, Ibbí-szh (2027-2003)

2000 kijfü Elami és amurni timadís
A§§zírok t lepcdnek te sz otiág észati
íész&t

2050_1800 Az emumi váto§államok hatcs a hstaloroén

Iszia: Isbí-Erra (2017-1985} Lipit-I§tár
(1934-1924} Ur-Ninrirta (1923-189ó)
Era-irnini (l8ó8-18ót} Enlil-háni
(l860-:lór), Dámiq_iti§u (l8ló-l?94)
Laísal N.p!á m (2025-2005}
szín-indiDnám (1849- 1843} szín-iqisaí!

Q8,t0- l83ó} warad-SzÚ (|8A- |823\
Ríu-szín (l822-t7ó])
Es!üDna; IL lpiq-Adad, Ner|ám-szin,

Dadusa, II. IbÁl-pi-El (l9. sz, elsö
fele-l8. sz. első fele)
M|iri : JaMtmliE, Ja§znah-Ada4
s9rn§i-Ada4 Ziüilim (t9. sz, ííl,á§odik

fele- 16. sz. clső fele)

Büblo§zi kiníly§írot ( l90o)
E5ripomi expanzió Szíria és

Palesztina ellen (1900) köaúl

1950- 1750) A§suí: G§szir kori
üu-§uíu& F,rí§u (l9,i0-190t} I. Samsi-Adad
(l8l4-1782), Isíne-Dagaá (1781-1742)
UÍeloúíákü8€g

1900_1ó50 Babilónia: I. babilóni dinasah:
szumu-abum (1894-188l), §zuniu-la-ilum
(1880-t845I sábium (1844- l83l}
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Att*t ftnahanitúg

Qa gz.)

Abca Húyür-i Hit (23. sr- tö"tP€)
Puru.-ID§u§in.t (23. §a.)

A, Óbirod8lom vég.
(23. sa.)

A Ki'Eclhitodalofu
kez&rc (23. §.. vé8G)

&imarLi-dimszde (22 sz.)

XIL dimsztia
(m. sz. el€jc)

G§§.í.
(zxx}-

tcr€§toddei telaiilé§c*
l80) A2 ebmi ,Ézulitalú.hok" uralúe

(l90o k&iil)

A b.fiite óffilom léE€iótte
(l70 kijdiiú)

A x|. dila§ztia vég€
(l7. s2.

el€je)
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ÁPil-szin (1830-1813} szi!-oubálüt
(t812-1793), Hárruíurápi (|792-|750\
szam§zu-ilfua (l749-17l2).Abi-e§uh
(l?lt-l684} AíbmiJitána (l683-ró47l
Ammí-szaduqa (ló4ó-1626) sz{mszu-diüá§á
(1625-|595\
Henitá rÁmadÉ§ Babilon eüen (1595)

l600-1l50 KölPbóilóni kor: K!§§ú diaa§ztia:
II. Agú (16. sz. második fele), Bumabuias
(tó. §z. el9ő fele), Ka§tilias (1500 körü),
I. Kadamaoharbe I. Kara-Indas (l5. sz.

második fele), I. Kurigalzu (t400 kijriil),
I. Kede§narFEí il (l4. sz. első felel
Il. Bumaburias (1375-1347), II. Klrigetzu
(1345-1324), Názi-Maíüttas (1323_1r8}
II. Kad2línan-Enlil (1279-12ó5l Ka§tilias
(l242-L235\ átüell€ji a§szir ürelom,
Meli§ipat (l 188-1 l?4} Maídut-apal-iddida
(tl73-tl6u zámaEn-§um-iddin (llóo)
A§§ziíia r Mítteni biíodalom fed]haó§iga
alett (1500 kiiriiú)

Mitt ni hutíi birodalom
(l5oo- l350)

Ugarit: I. Ammisztáníu,
II. Niqmaídu
(l5. v. rnisodik fele)

E8yiprom meghódí§a Ugaritot
(l435)
Ugaíit: Niqmepa (l4. sz. második
fele)

III. Niqmadu (l3. §z. íná§odik fele)
Birák (lmo kinül)

l390_ 1080 Köápa§§zír kor:
Eriba-Adad (1392-13óól I. As§uí-uballit
(136ó-l33o) I. Adad-niníri (t307-1275)
I. sulm.inu-a§aridu (1274- l245L
I. Tuk,iti-Niourü (l2,14- 1208} L Assur-dán
( l l79- l l34), I. Tukulti-apai-É§aíra
(l l 15-1077)

t 160- 1030 Babilólia üI. iszini dinasztia

I. Nabú-hdurri-uszur (l 12ó-ll05),
Nabú-sun-libur (1034- l027)

saul (1020-1000)
Dávid (1000-970)

900_605 Uiasszír kor:
II. Assr-oávir-apal (883-859l
lII. Sulutíou-asaridu (858-824), v. sam§i-
adad (823-8l l),III. Adad-nirári (809-782),
III. Tutulti-apál-Éseía (7 45-727)"
v, sulmáru-asaíidu (72ó-722), II. sarru-kin
(721-70r} A§§u!-ah-iddiha (680_6ó9)
As§ur-ban-apü (6ó9-630} a medek
neghtjditiák Assurt (ól4), Ninivet (612),

Harníít (610)

II. Asstlí-uballit veres€8e Kaíkemi§nél (ó05)

salamon (970-933)
templomépités
Omri (885-874)

Jehu (845-8l8)
Iu. Tukulti-apal-É§atra meghódi§a
Dama§ztusa (732)

Szamarra eleste (72t)

625_5§ Uibabilóni kor: Kád dinasaia:
Nabú-apál-u§zúr (625-605)
II. Nabú-kuduíri-u§zur (604- 562\
Nabú-na'id (555-539)

Il. Nabú-kudrrrri-uszur elfoglalja

J€ruz§ilemet (587)
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I. Hattu§ilis (1650- ló20)
I. Müsilis (ló20-15m)

Elam: Teta
Atümeíáhalti (l6m köfü)

Hiik§zo§z uralom
xv-xvll. dina§ztia
(l670_ l570)

A hcttita úibiíodalom:
SwpiluliuíE (t380- l345)
IL MDísiü§ (t]34-130ó)
Murvatáli (l30G-l280)
Iv. Hattu§ili§ (1280-1255)

A henita úibiíodalom buhásá (l l9{)}

I. Kut-Náhhunte
II. Kuk-Nabhuntc (1550- l 500)

Untas-MPifi§a (l3. sz. llsó felc)
Unta§-8ál (l3. sz kijE€pe,

totoúyteEPlom épite§e Dzso8a
Zanbilb6n)
sutrut-N.hhlmte
(l l85_1l15)
Silhak-Iasusinak
(l l50-1lm)

l, Tho(me§z
(l526-15l2)
lII. Thorme§z

04n_u25)
III. Amerrhotep
(14l7_1379)
IV. Am€nhotep

Qn9_1 2)

XDL dinasaia:
u. Raege§z
0n4_1232\

]{X. dinasztia
III. Ramsze6z
(l t88-1l57)

Az Urarnt biíodelom felvúá87.á§.
(83o-730)

Giigérz, Líidig királya (ó87-ó52)
A timmelet bcve§zik szeídeiszt
(652)

üielámi íenc§zánsz
(8. v. máodik fele)

Az á§szítok ero81.1iák saiLzlít (ó,l0)

Tah.tka (ó8 1-664)
Assur-ah-iddina (ó7l)
e§ A§§ut-ban-epü
667 és ó63) ero8lalir
Meo-nofcí-Pepit
(MemphiszQ
Egyiptom felsz8badulás{
655 kij(ü

Kroiszosz Lúdia királye (5ól)
Kiiro§, m€hódiüa Lűdiát (6. sz.

tai?rpc)

Kiitoóz me8alaPitie e P€rz§a
biíodálmat
(550)

XXVI. dinasztia
I. Pszammetit
(óful0)
II. Pszámmetik
(596_589)
Arna§zisz (570-ó2ó)
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Év MEZOPOTÁMIA PALESZTINA/szlRIA

ll. Kiiío6z bev€§zi Babi,lónt (539)

539-331 Akhaitnenidit
Nagy §índor Babilónban (331)

*5* 3 szeleutidák

250-j, g,. 2Á Ar§zatidát
Idő6zímilá$Dk k€zdete kiirüLl véget ért ez

&irás ha§aúlatr

nacionalizmus vakbuzgó vezéralaki4 aki a legkíméledenebb eszközökkel érvényesí-

tefte aküaót. Ezt akaíta megínutatni a világnak a ninivei kiráyi palota é?ítesével

is. Nemcsak zsarnok uralkodó volt, hanem zsamok apa is, így hát nem csoda, hogy

íiai kihasználva az as§zír papsáB es a szakadadan és énelmeden had|áraokban

kimeriilt lakossíg ellenszenvég apiukat saját kezűleg órökre elávolítonák - éppen

akkor, amikor áldozatot muaton be Ninurta templomában.
Az asszír trónon fia, Assur-ah-iddina (680-óó9) követte, az asszír vezető

réteg képviseló|e, melynek kegyéből az asszír-babilóniai perszonálunió uralkodója

lett.-Feltámasaotta Babilónq megállította az aíámiek és az elamiak elöretöresé!

eszakon pedig lelinyrinak a szkíta uralkodóval kótött házassága révén biáositotta a

nyugalmit. Amedek rámadrásai is megkövetelték, hogy állandó készenlétben legyen,

Eg;Ébrcnt átlagos képességí uralkodó volt, aki vakon hin a babonákban, és

háorvosa, ,todo-i -ágik* gyógymódiaiban, másrészt pedig kicsinyes és

könyörtelen nagyur, aki mindaa eléne, amit elfiei csak tervezgettek: meghódította

Taharka fáraó Egiptomát - amit kétségkíyiii zseniális hadvezérének, Sa-Nabúsu-

nak kö§zönhetett.
A meghódított országot huwonkét helyi nomarkhész* kormányzatára bizta,

es hatalmas zsákmrinyával hazatén, Mikor Egyiptomban fellízadt három nomark-

hesz, a Núbiába kiszoríton Taharkával együtt, Assur-ah-iddina új sereggel indult az

egyiptomi lázadók ellen, de útközben sűyosan megbetegeden, és meghalt, Haláa
ánban n.- hiúsította meg a hadjrirat sikerét, mivel azt továbbra is Sa-Nabúsu

ininyította. Politikai kérdésekben Assur-ah-iddina gyakorlati ügyekben jánas anyla,

a u"ló.rínű.g palesztinai származású Naqia (l. a rujzot a 99- oldalon) határozott,

aki mríí SzÚ-ahhé-eriba feleségeként tökéletesen kiisrnerte magát az udvari

cselszóvésekben.
Ó döntött úgy, hogy Assur-ah-iddina utóda ne a legidósebb fia, Samas-

sum-ukín legyen, hanem a fiatalabb Assur-ban-apli: (6ó9-630). Assur-ban-apli a

báryiát babilóniai királynak nevezte ki. Any|a nevelésének köszönhetóen rendkivü
múvelt uralkodóvá vilt (25, kep), amint azt feliratai é§ kúlónósen a hatalmas ninivei
könywár létrehozása (l l. fei.) tanúsítják. Ugyanakkor ügyes politikus es apasaalt
hadvezer is volt. Nem sokkal trónra lepése utin lff"feiezíe az egyiptomi hadiáratot,

* Taítományi komlányzó.
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Perzsig e§ Ginijgo§á8 §z€róde§e
l hjdiús be§ziinrcte§éól (,l49)

Nagy sándor Perzsiáb.n, Eláítbán es
M€diábaa (33o)

szdeukidát (33t-tól)

amely során aryia meghalt. Taharka fáraót ismét kiszorította Also-Egyiptombo|,
négy év műva pedig bevene Thébát (egyiptomi nyelven Uaszet),

Ez vo|t az asszír hadászat csúcspontja _ de az asszir kegyetlenkedésé is,
amelytől egesz ElGÁzsia rettegett Azután bekóvetkezett a fordulat. Pszammetik
egyiptomi friraó Gügész lűd uralkodóval wövetkezve, hatalmas erövel támadm meg
Assur-ban-aplit. A vesztes asszír uralkodó azonban erröl a csatáól soha nem tett
emlitésg vonakodon beismemi, hogy feladta Egyiptomot, amely annyi áldozatot
követelt tőle. Otthon is csalódás várta, Samas-sum-ukín a babilóniai vezetó réteg
felbuitására, amely katonailag is támogatta, beielentette igényét az asszír tninra, és
az aíáí|i, arab, elami és egyiptomi katonai segitségre támaszkodva fegyverrel
póbtilt igenyenek ervény szerezni. Assur-ban-apli ekkor gyors és sikeres ellentá-
maűst haitott végre: köriüárta Babilónt, ahová fellrizadt bátyla valamennyi
szövetségesevel együtt bevette ma8át; a lázadókat, akik ,,gutwsigot kezdanrryez-
td§ éhínsg ragadta d, s iszmyatm driiLkben fiaiknak, lányaiknak húsit falták fd, es

fdrrrtgm& a t€st'rik€í is".* Babilón elesetg s az égó királyi palota romiai kózótt
Samas-sum-ukín is haláát lelte. A gyóztes a templomokat megkimélte, Kanda]anut
tette meg ú| babilóni alkinitynak, s mindenkit kivégeztetett, akire csak az
összeesküvés gyanújának ámyéka vetódön.

Assur-ban-apli ekkent biaosíwa 8 hátországot, másik évszázados ellensége,
Elam ellen vonulr ó39-ben bevette Szúát, feldűta az országot, és kiráyát,
Ummanaldast Assziriába hurcola, ahol diadalszekerének hámiát akasztotta a
nyakába. Csak kesóbb deriiút ki, hogy Elam felszámolása politikai hibának
bizonyulq mert így Assziria közveden szomszédságba került Perzsiával.

Assur-ban-apli uralkodásának utolsó éveiől keveset tudunk; az walkodása
alatt enrelt epiiletek es a kónyvtáa nélkül csak telhetetlen hóditóként ismeménk.
Amikor a hadseregben szóhoz |utott az ellenzék, Assur-ban-apli Ninivéböl
Harránba rneneküt, s igy lehetővé tette ellenfeleinek, hogy megfosszák trónjától.
Zavargások uimadtak, amelyeket csak fokozott az ellensóg sziintelen nyomása, a
birodalom kiiLlönféle nemzetiségű lakosainak lázongása, mivel a deportáltak tizezrei
nem akartak beolvadni, és a vezető réteg, a hivatalnokok és a tábornoki kar
torzsalkodása. A sziintelen háboniü< gazdaságilag is kimedtették az országot.

* Koírrolj.zi G. foíd., cbt€§t., 204.
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Az úibabilóni birodalom

Assziria sorsa akkor dőlt el, amikor Babilóniának sikerült a médekkel létrehoznia az
asszírellenes szövetéget. I. e. óI,|ben elfoglaliák Assur városát, majd a médek két
év műva beveszik Ninivét. Harrrinban az egyik, még sereggel rendelkező parancs-
nok IL Assur-ubalüt néven Asszíria királyrinak kiáltatja ki magáq 605-ben azonban
Karkemisná egyiptomi szövetségesével együn vereséget szenved Nabú-apal-uszur
káld uralkodó ftától., az tj káld dinasaia babilóniai trónköveteló|étól, IL Nabú-ku-
durriuszurtól, Asszíria ezzel elninik a ülágtörténelem színpadlíról, és helyére
visszater örók ellenfele, Babilónia - igaz, a|ig egy évszízzdra.

Ez volt a babilóniai történelem utolsó lapja, amelyet még maguk a
babilóniaiak írtak, hiszen a ,,Babilónia királya, Sumer és Akkád királya" címet még
sokáig kisaiátítottik maguknak a babilóniai trónt bitorló idegen uralkodók.
Nabú-apal-uszur 605_ben bekövetkezeft halála után II. Nabú-kudurri_uszur lett a
birodalom ú|iáteremtője. Nagy gondot fordított Babilón kiépítésere és a határok
megerősítés€re. Tizenhárom évi ostrom után bevette Türosz kikótóvárost és
587-ben Jenzsálemet, ahonnan 70 000 zsidót hurcolt el ,,babilóni fogságba", ahogy
erról számot ad a Biblia. Ezután már 562-ben bekövetkezett halálág nem
bocsátkozott úiabb hadjáratba - kellőképpen fel tudta b€csúlni az erejét. Halála
urán három rövid ideig uralkodó király,t elsöpörtek a babilóni papság cselszövései,
maid 555-ben az arámi Nabú-na'id kerüt a királyi trónra, akiről mind a mai napig
ióformin semmit sem tudunk.

Az új uralkodó Haíránt és Urt részesítette előnyben Szín holdisten
kultuvával szemben, amivel magára haragitotta Marduk babilóni templomának
papságát. Talán megsejtve a fenyegető perzsa veszélyt _ Média és Lűdia fölött
araton győzelmével ugyanis Perzsia veszélyes ellenféllé vát, Kroiszosz vereségével
pedig Babilónia utolso szövetségesét is elvesztette - Nabú-na'id székhelyét
Temá'ba, egy távoli arab oázisba helyezte, Babilónba pedig fiát, Bél-sar-uszurt (a
bibliai Bélsáárt) nevezte ki régensének. A babilóni papság erre szövetkezett a
perzsa II. Kiirosszal, és tisszeesküvést szőtt az uralkodó ellen. Babilón rövid
ellenrillás után 539-ben megnyitotta kapuit a perzsa uíalkodó előtt, és röviddel
ezután megadta magát Nabú-na'id is,la Babilónia perzsa tanomány lett. Nem
enyészett el azonnal, hosszú haláltusában hanyadott le: kulniráiának már nem volt
ereie a megi|uláshoz, s a gazdasági pangás is mind nagyobb méretűvé vált.44



A szegmy, h4 ncm íud órpót oetni, hogl tudhatna üirrköllt úetni?*
-Aki nem megl el az dcihoz, otső fog hcszíteli,

aki nant legl el az épíűmestahez, aglagot fog cipelni . , ,

sumer kózmonűsok

A mezőgazdaság
és a kézműve§§ég

A mezőn
és a műhelyekben végzett munka

' Koatoróqy G. fotd., Kistiik&, 3m.
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A terrrészeti viszonyot és az éghailat

Az első mezőgazdasági teleptilések Kelet-Mezopotámia p€remterületein iöttek létre,
ahol száínítani leheten a csapadékra (in az évi csapadék körübelül 500-700
milliméter volt, tehát elegendö a gabona- és a takarmányfélék termesztéséhez),
kesőbb azonban a lakosság fokozatosan leereszkedett a folyók völgyébe. Ezt az
éghajlati vátoások indokolták: újabban a pluviális és interpluviális idöszakok*
haásáról beszélnek. A lakosság vándorlását nem a ntlnépesedés, illetőleg nemcsak
a niLlnépesedes okozta, hanem a csapadék és a hömérséklet csökkenése sib. is.t Az
E0-Obeid-idöszakban a mezopotámiai mezőgazdaságot már a fejlen mezógazdasági
telepüés - a faluközösség |ellemzi. A falukózósségek eredetileg délen iöftek létre,
innen terjedtek el a két folyam kózének - már egyáltalán nem alluviális** - északi
reszere @ászra tengerszint feleni magassága csak 2,5 méter, Baghdadé már ,10

méter, a Tigris es az Eufratész felső ánerületee pedig 170-335 méter).
A mezopotámiai mezögazdaságnak az öntözóberendezések kiépítéséhez és

fenntartásához gazdag szervezett egyúttműkijdésrez volt szűksége. Egyiptom a Nílus
ajrindéka volt, Mezopotámia azonban iólétét nemcsak a Tigrisnek és az Eufratész-
nek kö'szönhette, Ott az ember közreműködése nélkül a viz a termőterüethez vagy
egyiltalrin nem, vagy csak alig jutott el, és bekövettezett a szikesedés, ahogyan
kesőbb még támi fogjuk.

Csupán az esőzésekre - legalábbis Babilóniában - nem lehetett hagyatkoz-
ni, mert nem voltak bőségesek, és csak október végén és november eleién
kezdődtek. Még télen sem volt elég a csapadék, éjjelente pedig a hömérséklet O fok
alá sülyedt. Februárban máí bekószöntöft a tavasz, a kikelő és a zöldülő vetésnek
nedvességre volt szüksége, eső azonban csak elvétve hullott. A tavaszi olvadástól
meg,áfadt az Eufratész és valamivel később a Tigris is. E vízmennyiség megtartása
létkérdés volt a babilóniaiak számára. Az egyik babilóniai szövegben ez álI: ,,Ahol
ninrs őntözr,v, ott a magon nincsen dldás."s

Mesterséges öntözés

A csaomahálózat tartalékolta a szárazság ideiére a vizet; tavaszi olvadáskor és a
folyók hirtelen áradásakor a csatomák biztosították annak a vízmennyiségnek a
tárolását, amelyet a folyómedrek már nem birtak befogadni. Az uralkodók számos
feliratban dicsekszenek a csatomaépitéssel, és gyakran a csatorna elkészütének
időpontiával hatirozzák meg az évneveiket (ll. fe!.). Például Hammurápi uralkodá-
srinak kilencedik évét így ielölte meg: ,,A Harrrnrrápi-hegal csatorna".a***

A csatornák fenntartásáól, rendszeres tisztításáról folyamatosan gondoskod-
ni kellett, s hogy ez nem volt egyszerű, bizonyítja az a tudósííás is, melyet
Kibri-Dagan kormrinyzó küldött Terqa városából urának, Zimrilimnek, Mári
királyrinak (4. fej.). Mint kózölte, a vízi építrnények felúgyelői kétszer is biztosítot-
ták óla, hogy minden rendberr van, de mikor végül személyesen ellenőrizte óket,
kiderüt, hogy:

' csapadékban gazdag időszakok és a közöttük levó csapadékban §zegény intervallumok. - Fold
*+ A lbldtörténeti jelenkorban kialakult áradmányos vagy hordalékos talaj, - Fold

*a+ He(n)gallum: a.m. kisé8. folösl€g. - Komoróczy G. ford., chrest., l22.
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,14 cntorna ralk§en eltifuódött; sok anbert [igeryh] nunkafeladat ktt, ezat wm
tudtam ebvnni Terqiba; a munkg amibe fogtam, naglon nehéz; van o$nn hely, ahol
fuironhiinytiknyia |i;Idet atwltem ki, van olyan hely, ahal ketkönyöknyit emelten
ki . . . Amióta ezt a munkit elkezdtal, un jutok hozzá, hngt karomat pihentessem;
,IGI.KUR hbap 12. napján ezt a tdbl.ót urarl, uűn üitettem; a neglvtlik napra oizet
gezeteh, JaJl települ,ivtll a cmtorruit elrehesztoén, Dúr-Jahdunlimba, [és a kiir] zetet
magit is negöntöziim . . .'5**

Gondoskodni kellett a gáták és a víáteresztók karbantartásáról is. Erről
ismét van írásos dokumentumunk: Hammurápi kancellár|rinak utasitása szín-idin-
nam kormányónak l:rsába:
,,Ha lesz elegendií oíz Lanza és Ur elliaiNihoz, ne hozd műkőüsbe a csatorna
oízleeresztő berendezéset. Ha nen lesz elég oíz l-arszónak és Urdak, nyisd meg a
csatorfll úízlcc?esztő berendezését, mint ahogt mdr jelzztan, hog1 Larszóban és Urban
bgnn elegmű zlíz."c

Ezén a folyók es a csatornák mentén a telkek értékesebbek voltak, s az
uralkodó a kiiLlönleges §zolgálatokat jutalmaaa v€lük; Hammurápi így utasitotta a
larszai hel}tanót: ,, A íőldből, amely a palata rendelhezésére áll, j búrum*** fildet
Larsza uims kapujdndl a parlaghjl, jó frja2| anely oíz mellett oa4 Szín-inguran-
nimnak, a hiinutszauk adj ó7"***"

Asszíriában nem volt ilyen ménékben szükség öntózőberendezésekre, mivel
peldául Ninivében ádagosan négyszer annyi volt a csapadék, mint Babilónban. Itt
más nehézsegek adódak: csatornák helyett aquaeductusok* * x * felállításával, alagu-
tak fiiL,á§ával vagy vízmedencék épitésével kellett megoldani a víz elvezetését.
l93}ban Thorkild Jacobsen amerikai asszíriológus Dzserwannál egy hajdani
haalmas aquaeductus maradványaira bukkant. Ugyanott egy szikla domborművet
is talált, amely megielölte a helyet, ahonnan Szín-ahhé-eriba egy 80 kilométer
hossá vízvezetéken át vezette a vizet a hegyekből Ninivébe. Ez az aquaeductus -
az egyeden, amely a rómaiak elótti idókből fennmaradt - mintegy 300 méter
magasan ívelt át a völgykatlan fölött, s me8építéséhez kétmillió kótömböt
használtak fel. Szín-ahhé-eriba ioggal jelentette ki feliratában: ,,l mű?et úg, aittml
uighez, mint senki más kiráIyi ősein hózül."8 EEy másik asszír aquaeductus
Ninivében Assur-ban-apli domborművén látható.P

Assur-ah-iddina felirata egy vízlevezető alagút befe|ezéséről tudósit, amelyet
még Assur-ah-iddina etódie, II. Assur-nászir-apal kezdett építeni. Ennek az
ala3imak a maradványait l:yard fedezte fel Negubná, mintegy 40 ki-lométernyire
Ninivétől; ahol nem vezetett egyenesen a sziklában, on a sziklába vájt kőmederben
folytatódott; a Felsö-Zábot kellen összekömie Kalhu városával,to

A babilóni csatomarendszer karbantartására a perzsa uralkodóknak is
gondiuk volt. Télen rendszerint áaenék székhelyüket Babilónba, ahová a fagyos
Penzepoliszból menekűlte\ így hát érdekük volt a rendszeres v2ellátás biztosítása,

- l kiinyiik = kb. 50 cÍn, - Ford"
** Ga.íl E. ford.

*" i\z ókori mezopotámiai mertékek értékérc nezve I. a mértékegy§e8ek tábláEetát a 247. oldalon.

"**t A viz clvezetésá€ szoMó mágr§, hid§zeíű épíínények. - Ford
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Ezert rendelte el pelűul Kambüszész i; e. 528_ban egy tizíagú munkacsoportnak,
hogy Babilónnil tisztítsák ki a csatornát, és szigoru büntetéssel fenyegetözött, ha a
feladatot nem végzik el.tt Amíg az öntözőhálózatot karbantanották, a mezógazdasá-
got nem fenyegette veszély; csakhogy a háborri,k mindig megrongáltíík, A v€sö
csapást Dzsingisz kán támadása ielentette, amelynek követ}eaében a hagyományos
csatornák oly mértékben tönkrementek, hogy Mezopotámia sivataggá vált.

A f<ild elszikesedése

A mezopotámiai meógazdaságnak, különösen délen, volt egy másik, észrevéden, de
amál ádrizabb ellensége: a sziksó, amely nagyon lassan, fokozatosan behatolt az
edesvizű folyók es csatornák medrébe. A gátak a termöföldet kis telkekre tagolták,
melyeket nem lehetett viáeleníteni i a t^|ajvizet felszíwák a zsenge gabona
ha|szágyökerei, es a talalon sós réteg képzfiött, amely szfuaz időben kemény
kéreggé vált. }Ia a termófiild 0,5 sázalék sót tanalmaz, máí nem terem meg benne
a briaa, ha l százalékot, az árya, 2 százalék esetén p€dig nem teremnek a
clatolyapámák sem. tz

Mezopotámia föld|ét a só délről kezdte elárasztani; a sumer nyelvben
rugyon korán megjelenik a,,szikes föld" kifeiezés, a 8ána_mun.l3 De nemcsak ez.
Uru_inim-gina korából szrirmazik a rnindmáig egyeden ismert Jób-iövendölés:
Baba istennő templomának levéltrirában fennmaradt egy okirat, amelyben a papo!
keserűerr panaszolják, hogy a templomhoz laítozó foldek egy része elszikesedett, s
igy megműv€lhetedenné \rált. Az t. e. 2. évezred eleiéről származó Paíasztnapűr-
ban is alrilunk intelmeket arra nézve, hogy miként kell az elszikesedés megakadá-
lyozásával megórizni a fiild termóképességét: évente csak egyszer szabad arami,
hogy a fiild pihenien, és küónleges óntözési eljárást kell alkalmazni.tl

A híres babilóni Atrahaszísz-eposzúl (l2. fei.) is arról énesüünk, hogy
mikor Enlil istent az első emberek szeleburdiságukkal álmából felverték, haragjában
btintetésü - többek között - elárasaotta ftildjeiket sóval. t: Hasonlót olvashatunk
az egyik határkóvón: ,,Adad, az ég és a fiild őnttizésének legnapobb ura, bocsósson
nzdz,vs mt a bűnős fildjéneh elpusztítósóra, hou drpóia kiszdradjon, és zöldtakannd-
nya ki ru kclje "u

A földek elszikesedése fordulatot hozott a mezopotámiai földművesek
agrotechnikáiában: mig i. e. 24{0 köriil a gabonafélék (a rozsot nem ismenék)
beakaritott mennyisegének a búza több mint 16 százalékát tette ki, három
évszázaddal késóbb ez az arány 2 száza|ékra csökkent, sőt az ékírásos feljegyzesek
i. e. l70Gtól búzáíól már említést sem tesznek. Az ékírásos fonások konkrét adatai
alapján nyomon követhető az árpatermés alakulása is: i. e. 2400-ban hekárhozama
25 hektoliter, i. e. 2l0Gban 14,5 hektoliter, i. e. 170Gban pedig már csak 9
hektoliteí. E csökkenő számadatok alapián feltételezhető, hogy a sumer föld
fokozódó elszikesedése okozta a sumerek kulturközpontiainak elnéptelenedőét, és
atí, hogy az élet inkább az orság eszaki részén zajlon, ahol a talaj vagy egyálalán
n€m, vagy csak jelentékel€n menrryisegben tartalmazott sót. Itt i. e. 1300 körül a
biza aánya 25 szétzalék - és még 8 évszázad múlva is a teljes termés l8 százaléka,
az árpa hekrárhozama pedig körülbelíil 20 hektoliter. u

Nem csoda hát, hogy azon a földón, ahová a Biblia a Paradicsomot helyezte,
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nemcsak ehhez a fogalomhoz hiányzott sok minden, hanem még ahhoz is,. amit
viszonylagos |ólémek neveziink. A mezopotámiai uralkodók dicsekvése, hogy
biztosították alatwalóik |ólétet, hazug propaganda volt csupán, a magánlevelek
soka*íga ugyanis egé§zen másról tanúskodik. Nisi-inisu például ezt íria apjának,
Ilu-imgurannimnak: ,,Az isten és az istennő taítsanak meg téged életbe4 az ifdntam
aah szeretetbm! Mütt oan az, hop majd meghalok az éhségtől ? Es te ueg sem h,érded,

hogl megl a somm? Kí hal éhen a te csa idod,ban? Csak énnehtm hell éhen halnom ?
Magámról a yapjút mindig oda bll adnun a kölcsön kamatai fejében! KüIdj hót
nekem egt kh ezüstöt, aranlat vag) Iegak bb fél manúm qrapiút!"l8

További kártevők: a szél és a homok

Mezopotámia éghajlaát jelentő§ mértékben befolyásoltáü< a sivatag felőI fúvó erős
szelek, melyek homokkal hordták be a termöföldet, eltömték a csatornákat, és
helyenként magas homokbuckákat alakítoftak ki, igy jöttek létre az úgynevezett
anemoklasztikus képzódmények, amelyek közül például az Ur közelében levőt
Voolley tévesen a vízözin hordalékának hitte (3. fei.). A természeti erók e
barátságtalan megnyilvrinulása is sokat árton a sumer mezógazdaságnak, Az Inanna
istennőról és Sukal-e-tuda kertészről szóló sumer eposz,l9 melyben a kertész
elcsábította az istennőt, nemcsak az istennő .bosszú|át ír|a le, hanem Sukal-e-tuda
erófeszitéseit is, hogy szembeszálljon a természet eröivel. Sukal-e-tudának, akit a

nagy hőségben elcsigázott a ken öntözése és az, hogy:

,,az erős szél a görgekg4
ztihar a hegl porát vtigta az araiba;
arcát, hezét
a szél ponal szórta be" . . .*,

az az őtJete támadt, hogy kiilönleges faitájú, széles levelű fákat ültetett, melyek
nemcsak ámyékot adtak, hanem a széltől is megóvták:

,,Kertjében öt, tíz hclye4 hoad rchéz eljutni,
mindcnhol fót ültetett el, snles ámykú fót:
ú^ lonkj a fa" szeles árn vkú,
ámyéka, melyet reggel úetít,
melyet a ül heaeben

s alhonyathoí 1,vtít,

nem tűnik el msan."**

A mezopotámiai ftildműves

A mezopotámiai földművelésben kulcshelyzete volt annak a személl,rrek, akit a
sumerek engar-na|m, xz akkádok pedig ikkórunak neveztek. Az engar-t az eke

' Komoróczy G. ford., Ki§tiikór, l89.
** Uo., lm,
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jelévelzt jelölték (a mellékelt ábrán I vagy Jz), melyet sumerül apin-nak, akkádul
peűg epinnunak olvastak. Az engar a legrégibb kulturszavak közé tanozik, melyet
a sumerek a Mempotámiában előtttik élő lakosságtól vettek át (2. fej.).

Az engzr tehát olyan személy volt, aki ekével dolgozon, vagyis szántó
paraszt. Mivel ez a képjel mát a 4. évezted, végén előfordul, enől az időtől fogva
besálhettink a szántó paraszt tevékenységéről is. Ez azonban még nem minden: -az eke és a szántó paraszt kep|ele a szántás tevékenységét is kifeiezte, ebben az
összefüggésben a sumerek uru4nak, az akkádok pedig erásanak olvasták, és ez
nemcsak pusztán a szántást jelölte: az ekén ugyanis volt egy tölcsér, amelybe
szánráskor beleöntöttek a vetőmagot, tehát olyan találmányról volt szó, amely a
kulfurális fe|lfiésben forradalmi jelentőséggel bín.

Az engar vagyis a sumerek előtti es a sumer szántóvető Mezopotámia
földién valószínűeg a mesterséges öniözéssel egyidöben jelent meg. Eszakon a
ftildet eke helyett csupán kapával művelték meg. Lz engar olyan földműves volt,
aki a vetéstől egészen az aratásig gazdálkodott a földeken, mégpedig vagy a saját
telkén, vagy a palota szolgálatában. A tólcséres vetésnél a hatóság ellenórizni tudta
az elvetett mag mennyiségét. Vetéskor az engar szűkében volt a Vetóma8nak, ezért
gyakrarr kölcsón kellen kérnie, hogy aztán aratás után, amikor a gabona ára lement,
kamatosn:l adia vissza.z

Az engar-nak, különösen azóta, hogy a fóldművelés a palotagazdálkodás
részévé vált, számos segítőtársa is volt, A mezőgazdasági bérmurrkások és a szolgák
listái sokféle paraszti foglalkozást sorolnak fel: szántó, vető, arató, cséplő,
magtisztító, gabonahordó, magtárfelügyelő, jószággondozó, kisbéres, pásztor, viz_
hordó, vízmeró stb. Armas Salonen finn asszíriológus Agicultura mesopotamka
(Mezopotámiai földművelés) című munkáiában mintegy nyolcvan kúlönféle munkát
végző mezőgazüsási munkást számolhatunk össze, tevékenységük részletes leirásá-
val.

A lrczőgazdasáryi kalendárium

De milyenek is voltak valójában ezek a mezőgazdasági munkák? Mindenekelótt a
fölC termőképességétől és az éghajlattól függtek, a mocsaras délen peldául nem
lehetett földművelést fol},tatni. Szerepet iátszott az a kórülmény is, hogy a nagy
folyamok az évezredek során tóbbször is megváltoztatták a medrüket. Eridu és
Szippar közótt a vetésteriilet körülb€tül 30 000 négyzetkilométer volt, Asszíriában
ennek a fele, igy Mezopotámiában az összes megművelhetó terület nem lehetett
több 50 000 négyzetkilométernél. A vetőmag mennyisége nem volt mindig és
mindenütt azonos. Az asszíriológusok sok száz ékírásos adat alapján végzett
számításokkalzl arra a becslésre jutonak, hogy l búrumnyi területre (63 510,5 m')

A
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körtiübelül l80 liter vetőmag, l ikúma (18 ikúm = L búrum) mntegy 10 |iter
vetőmag volt sziikséges. A kassú korban 8 árra körülbelül 30 liter vetőmagot
használtak, és az úibabilóni korban, amikor már nagyon sűrűn vetettek, 1l0 liter
mag iutott egy hektárra. A mezopotámiai ménékegységek értéke azonban ingado-
zott, számadataink ezért csak megkózelítő becslések.

A mezei munkák megkezdése a tavaszi olvadástól fúggött. A hűvös január
után, amikor hó és nagyobb fagyok csak északon, Moszul környékén fordulnak eló
(Baghdadban ritkán havazik, Bászrában pedig sohasem), februárban már beköszónt
a tavasz. Februárra az örmény hegyekben megindult olvadás Baghdadnál megemeli
a Tigris vízszintjét, míg a |óval hosszabb és lassúbb folyású Eufratész Himél csak
márciusban dwzad meg, és csupán áprilisban éri el legmagasabb szintiét. Itt e hó
végén kezdődik az atxás, mig északon rendszerint csak iúniusban kezdenek arami.
Babilóniában júniusban fe|ezik be az aratást, a gabonát kicsépelik, és elraktározzák.
Aztrin jön a fonó nyár, amikor egyeden csepp eső sem esik: ekkor a földet
megkapiliák, es előkészítik a §zeptemberi vetéshez. Szeptemberben fújni kezd a
meleg szél, amely meggyorsitja a datolya érését, októberben befejezik az őszi vetést,
míg a késői vetésre decemberben kerül sor. Januárban a föld pihen, rna|d
februrirban kizöldü az ősszel elvetett gabona; márciusban pedig földbe kerül a
tavaszi vetés.24

Az Emes és Enten (Nyár és Tél) vetélkedéséról szóló sumer eposzban az
isten Enten javára dönti el a vitát: a tél a sumereknek kedvesebb volt, mivel vízzel
ajrindékoza meg őket, és így biztosította számukra a bő termést:

,,Az országokba életet hozj aizeknek
a Tél, Enten a biztom;

ő az istenek szánüioetője,
ő tgmgl mindrnt:

,E lvs fam, Entenhez, testzléreüez
hoglan is mérhetnéd magad?<

Enkl fenséges szaoa támadhatatla4
üntése másíthatatlan,

ki meme hezet emzlni ró?'B*

A sumer Parasztnaptár

I. e. 1700 köriiLl a sumerek egy egész évre szóló verses mezőgazdasági útrnutatót
dolgoztak ki, melyet az asszíriológusok tréfásan Parasztnaptámak neveznek.
Tulajdonképpen a mezőgazdasági munkák időrendjétzo követő gyakorlati tanácsok
gyűjteménye el, apai intelmek formáiában. A naptár a tavaszi áradás megfelelő
kihasználásával kezdődik. Azt tanácsolla, hogy ilyenkor úgyeljenek a vízáteresztók-
re, nehogy a mezőkön tű magasra emelkediék a vízsztnt. Ha a föld beima a vizet,
ügyelni kell rá, hogy a szarvasmarha és a kóbor állatok le ne tapossák - be kell hát
keríteni, és ki kell gyornláni. Ezután a talajt fel kell lazítani, kétszer kapával,

+ Koínoóczy G. ford., Kistiikör, 7l.

ll5



ll6 Klíma / Mezopotámia

egyszer pedig ásóval. Ezen az előkészitésen nagyon sok műik, a naptár ezért azt
tanácsolja a foldművelóknek, hogy gondosan végezzék e|. Csak ekkor láthatott
hozzá az egész család és a szolganép a vetéshez: az említett vetőekével dolgoztak,
A magot nem volt szabad tul méllre vetni. Egy hatméteres földsávon köriiübelül
nyolc brázdát szántottak, és még keresztbe is felszántották, aztán eltávolítonák a

szántóftildről a rögöket, hogy ne akadályozzák a csíráző gabona növekedését.
A babilóni földműves számáía szent volt az a pillanat, amikor kikelt az első

vetes. Az apa ekkor azt tanácsolja fiának: Imádkozzál és dolgozzál! Fohászkodj
Ninkilirrrrihoz, a pockok és a mezei rágcsálók istennőiéhez, és riaszd el a madarakat!

- A következő feladat az öntözés, összesen háromszor: amikor a vetés kitölti a

barázda rirkit, amikor már olyan sűní, ,,rnint gyékényfonat a ladik fenekén"; és

amikor kalászba szökkent. Mikor az áípa megvórösödön, szükség volt még egy

negyedik öntözesre, amely egy tizeddel megnövelte a terméshozamot,
Az aratást akkor kell elkezdeni, amikor ,,a gabona ereie tel|ében van",

mielőn még a saját sűya alatt megdólne. Jöttek az aratók, kévekötők stb., maid a

cséplők, akik a gabonát kicsépelték, mégpedig úgy, hogy a halomba rakott

kalászokon ide-oda haitanak a cséplőszánokkal. Aztán a magot szeleléssel megtisztí-
tonák, es miután tető alá keríi{t, a ftildműves hálát adhatott az isteneknek.

A gabona megtisztításához szeles időre volt szükség. Egy korabeli dokumen-
tum enól így ír:
,,Az órpa mcgtisztítósa után Munhat fiildjéről 4 kurnan mag rnarad, A többi fi;ldön
csak 2 és fél kumlmot ti$títottak ki; nem oolt megfelelő az idő, és enlem íelta.rtott, hq

hedvező szél fiijt volna, az egészet kitiztítottam vobta, de négl nap alatt az egésszel

oégzek'u1 (A kirrilyi uradalmak gaÁaságl, igazgatójának jelentéséból.)

A gabona és.a mezei termények

A mezopotámiai gabonáról B. lIrozn! ín terjedelmes tanulmán},t, amely már a
hefiita nyelv megfeitése előtt világszerte ismertté tette a nevét. A tanu]mány
bevezetéseben llrozny u asszíriológusok szemére veti, hogy elhanyagolják az
anyagi kuiní,rát, és hangsúlyozza, hogy az általános kulnirtórténetben leglényege-
sebb a gazdasági viszonyok ismerete. Felhív,ása akkor pusztába kiáltott szó maradt

- az elsó világháboru kiiszöbén meglehetősen szokatlanul hangzott -, ma azonban
már széles kóű elismerésre talált.

Mezopotímiában a gabonafélék fő faitája az árpa (Hotdtum) volt, akkádul
asnan; északon a kétsoros árpát termesztették (Hordeum distichum), dé|en a
hatsorcsat (Hordeum hexastichum). Termesztettek továbbá kétszemű tönkölybúzát is
(Titicum dioccwn) akkádul bututtu; az egyiptomi nyelvben ebből képezték a ödret

szót (}lroznf következtetése szrrtní az egyiptomi nyelvben ez jövevényszó, míg a
sérni nyelvekben van vele rokon kifejezés). Mezopotámiában a kétszemű búza
mellen a közönseges bfuát (Titbun monococcum) akkádul kibtu, is ismerték. A
Közel-Keleten sehol sem termesáettek rozsot és zabot, de ismerték a kölest, azaz a
duhnut, md.y duna néven e területen mindmáig elterjedt kulniLrnövény (VII. kép).

Az olaifa nem honosodott meg, noha Szín-ahhé-eriba megpróbálkozott vele.
A szezámfű adta az olajat mind az étkezeshez, mind a ülágítishoz, kenócsók
készítésehez és a liturgikus vagy mágikus szenan,ásokhoz. Olyan magasra nőtt, mint
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a köles, és teljes sűyának egynegyede vagy egyharmada olai volt. A leíL (Linum
bienne) a tönénelem előtti korban vadon nőtt, északon, ahol elegendó volt a
csapadé§ már termesztették.2 Rostjábol már korán vásznat szŐttek, magiát pedig
orvosságként használták. Csak nagyon későn, az i. e. l. században került Mezopotá-
miába a kender (Cannabis satiln).n A 3zántóföldeken nagy mennyiségben termesz-
tettek borsót, babot, mustármagot. A III. Ur-i dinasztia korától kimutatható a
szántófoldi vetések között a zsázsa (Lepidium satioum), ssmerül za-h i - l i, akkádui
szahhi, ezzeI fűszerezték a kenyeret. A zsázsát megpiríwa gyógyszerként is
hasznáták.lo A rizs valószínűeg a perzsa időszakban Indiából került Babilóniába.

A babilóniai föld olyan kiseges termést hozott, hogy az még Hérodotoszt (,4
gdrdg_peízsa hábo"ú I, |93), Sztrabónt és Theophrasztoszt is ámulatba eitette az
í. e. 4. századbm. Adataik persze erősen elniLlzottak. Assur-ban-apli felirata 2 méter
magas gabonáról és mintegy 30 centiméteres kalászokról szól; ez is tudatosan
elnilzon adat a lakosság megnyugtatására, hogy országát nem fenyegeti éhínség. A
valóságos hozam az elvetett gabona tizenkétszerese, legfeljebb tizenhatszorosa
leheten, egyes kivételes esetekben azonban elképzelhető a vetés hatvanszoros
hozaína is.3l

Kertészet és gyiiunölcstermesztés

A kertészkedés és a gyümölcstermesztés naByon elteriedt volt, a babilóniaiak
elképzelése szerint a kertészek az istenek különös kegyeit élvezték, A sumer
gis-szar (akkádul kini) elnevezés elsősorban a fás kertre, a gyümölcsösre
vonatkozott. A legkorábban termesztett és a legelteriedtebb fa a datolyapálma volt,
sumerül gisimmar, akkádul §simmaru. Termesztése délról haladt észak felé, az
ókorban a pálmák elterjedési határa északabbra volt, mint ma. Ahhoz, hogy a
datolyapálma ió termést hozzon, 21_23 'C átlaghőmérsékletre és megfelelő
talajnedvességre volt sziiksége; ezért a datolyát a folyók partián termesztették. Nem
magról, hanem ha|tványról szaporították, amelyról meg lehetett állapítani, hogy
hím- vagy nőivaru-e. Hatvan-hetven nóivani pálmához elég volt egy hímivani. Egy
kifejlen pálmafa legfeljebb l0 négyzetméter területet igényelt. A nöivarú pálmafá_
kat mesterségesen porozták be, ahogy azt még Hérodotosz (A giiriE_perzsa háború
1, l93), valamint a polZicei Harant (i. m., II, 37) is látta és leírta.

Mezopotámiában a bérett datolyának sem a mennyisége, sem a minósége
nem volt mindenütt egyforma. Egy fáról a l20 liter már jó termésnek számított, a
rekordtermés eléne a 3 mázsát is.rr Legjobb híre a tilmuni* datolyának volt. A
datolyapáma hewen évig maradt termőképes, és hasznosításának az ókori szerzők
szerint is háromszázhawanféle módja volt. Gyiimölcsét nyersen és szárítva _
élelemként fogyasztották, sőt ez volt az ország egyik fő tápláléka; a datolya levéból
mézet és bort készítenek; a fa nedvéből üditó italt; a datolya száríton magjával
fűtönek, vízben megdtnzaszwa pedig ukarmányként me8etették az állatokkal; a
datolyapálna háncsából kötelet,és gyékén}.t készíteftek, a leveléből pedig fonadé-
kot; a fatörzseket gyenge minóségű epítőanyagként hasznosítonák. A datolyapálma
árnyéka is hasznot hajtott, alatra más fákat és zóldséget lehetett termeszteni. Ezért

* Tilmrm: a mai Bablein-sziget a Perzsa-öLólben. - Forl.
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nevezték a datolyapálmát a fák kinilyának, és dicsóítenék az irodalmi alkotásokban.
A Tamariszkuz és a Datolrapólma oetélkzűse című eposz például így zárul:

,,S ógaimott dúsan terem gúmőbs
őzaepek, óruók, örtttnire -hizen tudod, aagy hárotn hónapig
azon él a szegérynég. "*

A datolyapálmán kivül az éghajlat elsősorban a fügefának kedvezett, melynek
8yümólcsét iinaepi eledelként fogyasáotÉk, fá!át pedig az asztalosok kedvelték.
Főként l]szak-Babilóniában és Asszíriában terjedt el. Itt borszőlőt is termesztettek:
e8y tókén 8-100 fiiLrt is megtermett A szőlőt vagy frissen fogyasztották, vagy
kipréselték a levét, és vizzel hígíwa itták, mint a sörbetet. Ot fajta bon ismertek
háromféle minőségben. A legelteriedtebb a vörös bor volt, leg|obb minő§égúnek a
hegyoldalak borait tartonák.

A közismert gyümölcsfIik közül a babilóniai kertekben alma-, körte-
gránáulmafa nőtt, amely a datolyapálma után mindmái8 a legelterjedtebb
Irakban,:: termése az élet szimbóluma volt. Ezenkívül termesztettek cseresznyét,
mandulát, szedret, naspolyát, szilvát, pisztáciát és birsalmát is. Nem tudiuk,
ismenék-e a cirusféléket, mindenesetre Nippurban találtak néhány cirrusmagot.

Veteményestertek és dfu zkertek

Sok munkát igényelt a zöldségtermesáés és a dísznövények nevelése is. E munkák
menetét szakiíodalom szemlélteti az ágyások beosztásától kezdve, a kapával, ásóval,
boronával végzen műveleteken és bizonyos magok elvetésén át a kikelt nóvények
állandó öntózessel tórténö ápolásáig. A legelterjedtebb zöldségféle a fokhagyma és
a vöröshagyma volt. Nagy hímévnek örvendtek Marduk-apal_iddina babilóni
uralkodó kenjei: zöldségfa|tíit számos agyagtábláról ismerjii(.:l Ezeken felsorolták
a priréhagymát, a keni zsázsát, a kaprot, az édesköményt, a répát, a céklát, a retket,
az uborkát, de a lucern,át és a lóherét is. A fűszerek közúl szerepel rajtuk a sáfrány,
a koriander, az ízsőp, a kakukkfű stb. Babilóniában ezenkívül ismerték még a
köménymagor, a mákot, a cikóriát, a mentát, és félvadon termesztették az
édesgyökeret is.

A templomi iinnepségek alkalmával és a királyi asztal díszítésére használt
dísznövények közü kedvelték a gránátalma virágát, a küönféle rózsákat, a
vadliliomot, a szellőózsát stb. Számos asszír dombormű és falíestmény díszítőele_
meit alkotják a stilizált viíágok küönféle fajtái.

Küön ernlítést érdemelnek a Sammu-rammat királynóvel kapcsolatban
emlegetett híres ,,függökertek" (4. es l0. fej.). Legendájuk Babilónia határain njLl is
mes§zire eliutott.35 Egyik levelében Assur-ah-iddina is említést tesz a boltozatfalon
létesített kertekól; a íiiggőkertek ,,klasszikus" peldái II. Nabú-kudurri-uszur
babilóniai uralkodó függókertjei.!ó Allitólag a feleségének építtene őket, akiról

'Rálos s. ford., Gilgam€s, A8yagribllík ijEenete, Budápe§t 19ó6. (A további9kbart: Gilga$e§l l83.

es
fa



A mezőgazdaság és a kézművesseg lls

,E.

n

n

---,
,,Fűggőhertek" Nabú-kudui-uszur babihni palotájának tetején. A rekonstrukciós
aózlat R, Koldewql régészeti felűrósdnak rajzai alapjón készük Q. 3. fej.)

egy§zer aá olvashatjuk, hogy méd nő volt, máskor, hogy az uralkodó perzsa ágyasa,
egy harmadik helyen pedig egyszerűen ,,hegyi nőnek" nevezik.]? A vigasztalanul
egyhangú sikságon ezek a kenek adták meg neki hegyvidéki hazájának 1||izióját. Az
uralkodó a hegyoldalak helyett a palotá!ában, a boltozatokon építtetett teraszokat,
ahol az egyes szinteket fákkal és bokrokkal arkított virágágyásokká alakították. Az
épületek égetett téglából és aszfaltból készültek, igy az öntózőberendezés nem tett
benniik kárt, A fúggóken nem volt tul nagy, Maximális hosszúsága 42 méter,
szélessége 30 méter leheten. A legfelső terasz 25 méter magasra került.:e

A mocsarak és a nád

Nem maradak kihasználatlanul a mocsarak sem, melyekből különösen az ország
déli részeben volt sok. Ott terrnett az ország egyik fő nyersanyaga, a nád, amelyet
valóban sokoldalúan hasznosítottak: egylrészt fűtőanyagként, másrészt nyilvesszót,
lándzsát, kárót, hossaiságmérót (a qanúm ,nád' szó mint hosszmértékegység a
górögön és a latinon keresztiil bekeriilt a francia nyelvbe is), íroeszkóa, hangszert,
gyógyszert és illatszert készitettek belőle. Nagy mennyiségben használták fel az
epítkezeseknél a vályogtéglábol emelt épűetek és házak, isálók szilárdságának
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biztosítrisára (a mai sztefék és zaif&; l0. fei.). Kedvelték a nádfonatokat, melyek
szőnyegként igen alkalmasak volat az agyagpadlók beboritására. Erre a célra még
ma is a nádat használirik Sziriától Lánig. Nádból készült a szakaitó, a kosár és a
keritésfonadék" sót a vízi járínű is. A Nagl Babihni Enciklopédiában ,"4, nád és
felhasmálása" címszó alan nyolcszáz tételt találunk.'

A ől-mempotámiai mocsarakban a nádnak mé8 egy, saiátos funkciója volt:
a nádrétegek természetes kis ,,úszó szigeteket" alkonak, amelyek a halászok és a
vadásmk sámára lehetővé tették, hogy áunenetileg a vízen lakjana}. Ennek a

hagyománya a mai napig él, miként enól saját tapasztalatai alapián W, Heimpel
amerikai sumerológus l974-ben Budapesten is beszámoh

Egy, az i. e. 18. századhíl fennmaradt n_rári levél a nádat úgy mumtia be,
mint az éhsegtól megmentö eledelt; ,, Numha és Jamutbal (lakói), beleértoe a fiúkat,
káryohat, a szolgiknt, szolg<ihkat, szaruagnarhtikat és szamarahat - a szeméIyek és

po dh saófllo ivuralen -, kiftgytak a gabonóhil, a Puraltu-parti sásl és nádat
[Íog|asztjók ? . . .]"4o*

A szarva-smarhq iulr, tecske, sertés
és egyéb házüllatok tenyésaése

Az álanenyésztés a2 oíság gazdaságának jelentós tényezője, a nomád törzsek
életében a pásztorkodás az egyik legalapveíőbb tevékenység volt, olyan foglalkozás,
amely a pásztorokat elszakítona családiuttól, a városi élettöl, ahogyan azt a Samas
istenhez szóló himnuszban olvashatjuk :

,,Akinek mkana űznl, akinek oólvsa ,nzsrze,

a szömyű pusztókon ehd borul a pdsztor.
A szorongatott juhdsz, a csorüs, akit ellensé{ rohant me9,

tehozzdd krinyiirőg. . . óh, &imásrll**

A hosszú szarvú és a róvid szarvú szarvasmarha tenyésztése (az Egyiptomban
elteriedt szarvatlan marhát Mezoporámiában csak elvéwe tartották) és a pásztorko-
dás igenyes és gyalaan veszélyes foglalkozás volt; Hammurápi törvényei is
megemlékeznek róla, hogy oroszlán !ámadta meg a nyáiat (9. fei.). A Nabú_na'id
korából származi dokumenrumok szerint a nagy nyáiat vedelmére a pásztorok
mellé íjászokat rendeltek ki. A megbízható pásztort a tökéletes ember mintaképének
tartonák, és a ,,jó pásztor" előnév királyi jelző is volt.

A gazdas.igokban szarvasmarhával szántottak, csépeltek, és igavonóként is
hasznIílták; ezenkívtirl teiet is adon, Marhahúst a lakosság rit}án fogyaszton, inkább
csak áldozatként mutatták be a templomban. A szarvasmarha tenyésztése nagyon
sokba kerüt: a legeltetés mellert egy-egy álamak napona mintegy 2,5 liter szemes
takarmányra is szüksége volt, Sokkal inkább kifizetődótt tehát a iuh- és a
kec§ketenyesztés, ezek az állatok bénék a napi l liter szemes takarmánnyal is. A
iuhoknak sííni gyapjuk, csavart szarrnrk és vastag farkuk volt. Tenyészpéldányaik

" Gaál E, ford,

" szabó Lórií.: Ööt b4.átái!t" Budapcst t964 ó7l.
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Urukbol és az amumi pusztákról származak. A juhot nemcsak a gyapiáért
tenyésztenék - amelyet kezdetben tépéssel, majd később a maihoz hasonló
vasollóval, nyírással távolítottak el az állatról -, hanem a húsáért is: az
ürüp€cseny€ kedvelt iinnepi eledel volt, és Keleten az is maradt mindmáig. A
mezopotámiai asztalokra gyakran került baromfi is, különösen a palota asztalaira,
főként kacsa és liba.lz

A iuh és a kecske Híre fontos árucikk volt, belőle készítették a folyadék
szálíására alkalmas töínlőket és az úszótómlóket. Az inakból és a txirből lábbelit is
készítettek. A sertést tisztátalan államak &ftották, ahogy azt a sumer kózmondás-
gyűjtemény egyik csrifolódó szólása is mutatja:,,l disznó sosem tiszta, arnerre csah
jár, disznósógot hagl maga utón, bepiszkítja az utabet és meqlfertőzi a hajlékokat,"el
Ennek ellenére tartották, néhol több százat is egy kondában. A senéshúsfogyasztás
meglehetösen nagy volt, sőt a sertések húsát még áldozatok bemutatására is
fölhasználák, a sertéshús élvezetét csak bizonyos napokon tiltották meg.

A kisebb háziállatok közül ismerték a kutyát, melyet a sumerek még nem
nagyon kedveltek, de Asszíriában már vadásztak velük. A mári uralkodók leveleáse
szerint kivitelre is tenyésztenek kutyákat. A gazdátlan kutyákat vadkutylíknak
neveáék,44 es az esnunnai törvények szerint a kutya tulaidonosa felelős volt a
harapós kutya által okozon károkért. Háziállatként előfordult még a macska és a
nyesthez hasonló monguz, arnelyet a kígyók pusztítására tartottak.

Mezopotámiában ismerték a méhészetet is, noha csak a késöbbi idókben
terjedt el. Egy közép-eufratészi, Szuhiból való hell,tanó azzal dicsekszik, hogy a

hegyvidékről (a mai Kurdisztánból) hozott ,,mézelő méheket, melyeket elődeim közül
senki sem ldtott, és nem telfpített; elhelyeztem őkrt Gabbeini 1)óros kertjeiben. Ott
g/űjtögetik a mézet nE{ a zliaszt, és útmutatásom szeint a k*tészek mb ki tudjdk
szedni a mézet meg a oiaszt."

Az újasszír korban a méhészet már széles kórben elteriedt, s a hettita
törvények szigoruan büntették a méhkasok kirablását.ll

A szamár, ló és teve

A szamarat hátasrillamals továbbá igavonásra és teherhordásra használták. Vagy a
vadszamár (Aquus onager henlppus) háziasított változatáí tenyésztették, mely
nagyon hasonlított a lóhoz, de rövidebb volt a fi.iüe és kisebb a feje, vagy az afrikai
vadszamárból (Equus asinus africanu) háziasiton nagy fejű és nagyon hosszú fülű
szamarat. A korabeli fonások emlitést tesznek a szürke, almásszürke és fehér
szamarakól is, melyeket a mai Irakban is nagyon kedvelnek, A szamár igen falánk
állat volt: egy pár szamár havonta mintegy 2 hektoliter szemes takarmán},t falt fel.

A sumereknek a lóra nem volt külön szavuk. Anse-ku r-rá-nak, azaz

,,hegyi szamámak" nevezték, ami a ló hurri vagy kassú származására utal.
Mezopotámiában a ló legkorábban a 3. évezred végén ielent meg, és sokáig
luxusállatként taították. Még Hammurápi törvényei sem emlitik. A lótenyésztés
Babilóniában csup,án a kassú uralom ideién terjedt el, akkor viszont olyannyira,
hogy III. Hamrsilis hettita uralkodó ezt íía babilóniai uralkodótársának, IL
Kadasman-Enlilnek: ,,A fiahem országában több ló oaq mint szalma." Egy pár |ó

valóságos vagyont ért. Az az ezüstnennyiség, amellre Qama uralkodóia utal

|2I
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Ekallatum uralkodóiához cimzen levelében, elegendó len volna 50 rabszolga
megvásárlására:

,,Te nap királ2 aagl! Két haat, a te kh:ánxigodat, amít tőlem héftél, eloittem nehed;
és te 20 mantin ónt büldtél. Hdt nen aharsz oelern egyezségte juttti, hog i$ heaés ónt
hüldtél ? Ha, amil küUtél, nen küMted rolna, apóm istenére, szíaem nem lerne
szunont; a Ia ára, az ilyenehé, náJunk, Qatndban 600 (sillurn) ezüsl, és te 20 manún
ő húaul ..."4*

A lótenyésztés a királyi udvarokban nagyiizemi módszerekkel fol1t. Hérodo-
tosz erre vonatkozóan Babilónia prerzsa időszakát illetően már szinte csillagászati
szálrnokalkőzőI (A gtrőg-perzsa hóboni I, l92), A lótenyésztés nagyon igényes volt
mind a áplIílék mennyisége (havonta ó0 liter riLrpa) és minősége, mind az állatok
gondozása szempontiáMlJ miként azt az asszír domborművek mutatják. A lovat
rendszerint harci- és vadászszekerek elé fogták be, külónben csak lovaglásra
hasznárák. Az igásállat szerepét az öszvér toltött€ b€.a?

A teve Arábiábol került az Eufratész vidékére, hazai neve nem volt,
egyszerűen ,,teng€ri szamárnak " nevezték. Az egypupú teve, a dlomedár, a nomád
aíabok jellegzetes ,,sivatagi haióia" volt; a kétpupú teve a hűvösebb északi
t€rüetekről származott. Assur-ban-apli az arabok ellen vezeten hadjáratai révén
annyi tevét hozon be u orczágba, hogy az áruk fél siqlumra esett, tehát a teve
tízszer olcsóbb lett, mint a szarvasmarha.

vadászat és halászat

A mezopotámiai képzőművészeti alkotásokból több fucat vadász|elenet ismeretes, és

a világ múzeumaiban jó néhány táóató közüliik. E ielenetek realista ábrázolása
lehetóvé teszi a vadászat móditi,rrak rendkívül hiteles rekonstruálását. Oroszlánra
(23. kép),leopárdra, párducra, gazellára, antilopra, vadkanra, szarvasra, farkasra és
elefántra vadásztak, továbbá madarakra, pelikárrra, darura, kócsagra, fogolyra és
struccra. A vadászatról, amelyet többnyire királyok szórakoásaként ábrázoltak, a

korabeli szövegek is emlitést tesznek,
I. Tukulti-apal-Esarra - nyilván nem csekély vadászdicsekvéssel - így

ecseteli egyik vadászatát :

,,Az mgan szerető Ninufta para?us.ira tugt vadbika, a hatalmas, a kiÍejlctt, a
Míttani országban leoő ioatagba4 és Araziqu vóromál, ame\l Hatte ofizág előtt
oary hatalmas íjammal, amelynek efősítése l)as, és nyílaesszőimmel, a heglusekhel,
éIeténeh wget úetettan; bőrüket és szarvuhal vdronmbq Assurbe vittezn; tíz hatalmas
ebfóntbibit Hanón ftldjen és a Habb-folyi partjón megöltan; nep élő eleíántot
befogtan; biirübzt, agnraihat az effintohhal, az éIőkkel egtütt otirommba, Assurba
úttan; az engan szerető Ninurta parancsóra szózhúsz oroszlónt féktekn szíoemmel,

fhfas ttbrudisottanal lában (dllaa) megöltem, és qnkszóz oroszltint aaddszhocsinból
lereit€tteft; a mező iisszes élőlénJEt és az ég madarát, a szdntjalót, nyíltlesszőttt
nindegtik liúsaEl bteíítetten. "8* *

A rniri kirrilyi paloa levelezéseben is alálharunk ualásokat a nyű-, szaívas-

' Ga,íl E. ford"
*' Ggál E. ford.
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Jelenet Assur-ban-apl; oroszlónl)adl^zatdbol a ninioei hirólyi palota falón feltdrt
alabdstron,dmnbormű 1,10m szébs részlete alapján, London, British Museum

és medve-haitóvadászatokra. Egy oroszlán elfogása miatt hosszadalmas levelezés

kezdfiött a körzet helytanója és Zimrilim király között:

,,Koróbban az én urannak íg! írtam; ígjl (szóltam) én: )Eg1l oroszkint a

csűrben, ame|l Akkaka települis egik hdzdhoz (tartozik) megfogtak. Ha az
oroszlánnak (az én urcrn) hkezéseig a csűrben h*ll maradnia, qzt az én uram írja
meg és ha az én uram utón hcll küL]eni azt, azt is |ja meg az én uram,( Most az
én uram írjon levelet. Az oroszlán ötödik napja a csűrben oary eg) kut ál és eg, sertést

dobtunk be nchi, dc enni neln akar. Ígl (szólok) en: >Talán ez az oroszldn kinHjdik?<
Aggódorn, Az oroszhint egl faketrecbe belezetem, hajóra teszml, uramhoz piszen

őt.'49*

Mezopotámiában a halászat már a sumerek elótt is a legósibb mesterségek kózé

urtozott (7. kept a Perzsa6böl, a folyók és a mocsarak halban nagyon gazdagok

voltak. A halászok puszta kézzel, horoggal vagy halászhálóval halásztak, A kánisi

óasszír pecsémyomó\ melyeket B. Hrozn;i fedezett fel, szigonyos halászatot

ábn2olrrak.:o A. salonen teriedelmes könyvébenrl kózli az összes ismert mezopotá-

miai édesvízi és tengeri hal és halászeszköz jegyzékég felsorolia a halból készült

ételeket és a sumer Ealkonzerválás t2féle módját. A halakhoz sorolták a íákokat és

a teknó§öket is.
A halászat joga lényegében a palotát vagy a templomot illene meg, a

+ G&i,t E. fo!d.
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halkereskedelem mindkét félnek fontos jövedelemforrása volt.lz Nemcsak a palota
vagy a templom halsziikségletét biztositona, hanem elsősorban a viszonteladókat is
ellátta áruval, akik azrán a halat a piacra iuttafták. Persze az egyes emberek is
halásnak saiát szükséglettikre. Az ú|asszir korban főként magáncéget, kúlönösen a
nagykereskedelmi vállalkozók szereztek halászati engedélyt, s ők aztán berbe adták
a vizeiket. De még a haszonberlók sem maguk halásztak, hanem halászokat béreltek
fel, akik bizonyos haráridőre kötelesek voltak a megszabon halmennyiséget
beszolgáltami; a fölösleget megtarthafták maguknak. A halászok mindig a la.kosság
fontos rétegét atkonrik (vö. 7. fei.).

A mesterségek

A mezopotámiaiak hite szerint a mesterségek természedölöni erőktól származuk. A
vizek mélye és a bölcsesseg istenének, a sumerü Enkinek, akkádul Eának nevezen
istenségnek az ajándékai volta}. Öt tisztelték a fazekasok, takácsok, cipészek,
kovácso\ épitészek, haioepítők, fémművesek stb. oltalmazóiaként (8. fe|,). Már
Berószov (l. fej.) megerrrliti Óannészt, a haltesni, emberfejű, emberkezű es
halfarkú mesebeli lényt, aki az emberiseget megtanította városokat és templomokat
épiteni, mezógazdasági és földmérési munkákat végezni, sőt még törvényeket hozni

A mesterségek jegyzékét az irnokiskolák dokumentumaiból ismer|ük, ahol
összeállítonák bizonyos ,,kézi munkák", akkádul dzl/l gdí,, kategóriáinak lisráit. A
munk,ához természetesen nyersanyagra is sziikség volt. Mint már tudjuk, a
mezopotámiai civiliáció u "wag, a nád es a fóldpát civilizáció|a" volt. Az
országban gyapjú és bőr §zintén volt elegendő, a fém, a kő és a jó épületfa azonban
hiányzott, ezeket máshonnan kellen behozni (ó. fej.),

A molnár, pé\ mészáros és sör{őző

A mezopotámiai mest€rségek ismertetését kezd|ük az élelmiszer-készítésnél,1t Mind
az el9aí, m.ind az arar, vagyis a ,,molnár" szó a sumerek elóni lakosságtól
származ ik. Hasonlókeppen a ,,pek" ielentésű endib is, mely már az 5. évezredben
kimutaüató. A gabona őrlése úgy tönént, hogy a gabonaszemeket őrlóköveken
zuzták szét kézi erővel. Nagy számban találtak ilyen enyhén kimélyített őrlóköveket,
amelyeken gabonát őróltek, és kisebbeket is, amelyeket fűszerek örlésére használtak.
Az ásatást végzó munkások is tökéletesen értettek ezekhez a régészeti leletekhez,
mivel ezen a terii.leten házi szüksegletre mindmáig ezt a módszert alkalmazzák.sz

A gabonát n:lnyomórészt nól elsősorban rabszolganők órólték. Ismerjük
egykori ,Jizetési lapjaikat" is. Például egy, a III. Ur_i dinasztia ideiéből származó
vörij§es agyagtáblán, melyet H. Sauren adon ki, ez áll:
,,I87 kitályi gurust* és 190 szila búzdt, Mania btonznéttéke szerint mérue kapott
Manszum, Eranda fa, a malam munkdsnűnek bércként, ,Az úmő jó herfta(
rnagt<itból, Gd-liszar hónapba4 eg thnel azutón, hogt Kimast megsemmisítették."so

'Gurusol: a királyi 8azdasá8brn fciada86t dolgozó munlá§ol áll.ttti ,,hcl<irák". - G E
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In nyilván a malomba beoszton rabszolganők munkájáról volt szó. Man-
szum volt a felügyelőiúk, aki számukra 5ó3 hektoliter búzát kapott. Nem ismeretes,
hogy hány munkásnő számára, s hogy ebből vajon jutott-e _ és ha igen, mennyi

- a felügyelőnek.
A pékek a kenyeret rendszerint árpa-, olykor búzalisztből sütötték. Vízzel

lepénlt gyiLrtak, melyet aztán a kemence falához vagy egy felhevíten kóre nyorntak,
vagy forró hamuban megsütönek. A kenyér különbózó formájú és minőségű volt,
s minden kenyérfaitának külón neve volt (ismerték a ,,lángost", a,,rudacskát" stb.).
Tartós kenyeret és kétszersűltet is készítettek. Cukrászok sütötték a hires datolyás
kalácsot.

A mészáros a palota vagy a templom mell€tt űzte mesterségét: levágta az
állatokat, és feldarabolta a húst. A kesóbabilóni korban már szakácskodott is: a húst
megfőzte vagy megsütötte.

A sört is többnyire a palota vagy a templomok mellett főzték.5? A Palota és

a templom saját sórfőzőt alkalmazott, akit,,a sörkenyerek férfiújának" neveztek, A
mezopoámiai városokban számos kocsma és pince akadt; nrlajdonosaikat -
rendszerint a kocsmárosnőket - csalás esetén a törvénykönyv értelmében szigoruan
megbírságoltrik. A sör a városi civilizáció vívmányai közé tartozott.58 Idézzünk egy

|ellegzetes szakaszt a Ninkaszi-himnuszból :

,,A ntidkorsóban édes sör dll,
ide hozzót4 csapos, horcvndros, sőrJőző!
Hadd hajtsan fel a sör áradó taoát,
mulatni akaroh" hej, mulatni akarok!
Iszom a sört, szivwn mtimorban fürdik,
iszom a szeszt, hedoem felhbbaa
aidán a mójatn már, boldog a szíoem,
szíoemet hrlbmes érzés tölti eI,

és ujjongó ttuijam előtt kiróllnői llpel lzbeg;
Innin kedl,v most mór megjött,
az ég úmőjének hedvv most mdr lagjött,"*

A sört sumerül kasnak, aRádul ikarunak nevezték. Vízbe áztaton árpakenyérból
és malátából készítetté\ egy nagy korsószerű edényben, melynek sziik volt a nyaka,
és alul hegyes csúcsban vegződött, hogy beszúrhassák a íiildbe. Az edény akkád
neve narnzítu (egyiptomi nyelven namszet). Mivel a komlót nem ismerték, a sör
jellegzetes kesemyés ízet úgy érték el, hogy az árpakenyeret előzóleg forró hamuban
megpfuítoűk. A sórfőzés receptieit Hrozn]í gabonáról írt munkájából ismer|ük.
Volt bama sör, vörös sör, eriesztett sör, világos sör; ezeket küönböző erősségűre
fózték. A korabeli ábrázolások szerint a sört ugyanabból az edényból itták,
amelyben erjesztették, mégpedig hosszú szalmaszál segítségével, nehogy lenyeljék
az árpamagokat.

Ha a sör a nep itala, akkor a bor királyi ital volt, már csak az ára miatt is,
mivel ktiLlföldról kellett behozni. A szólópréselés külón mesterség volt, ugyanúgy,
mint a szezámfűből történő olaisajtolás.

* Komoroczy G. ford., Kistiitör, ll0-1ll.
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Fazetasok és téglaégetők

Az agyagot - mint Mezopolámia egyik alapvető hazai nyersanyagát - a
legszélesebb körben felhasználták. A I0. feiezetben még egyszer szó lesz róla, hiszen
aligha van mesterség, ahol a kézműves ilyen közel áll a művészhez, nint éppen az
agyagból készitett árgyak esetében. Epitőanyagkénr már régóta alkalmazták,
rendszerint szalmával keverve. Vályog- és égetett téglát készítettek belóle, a
fennmaradt adatok tanúsága szerint már a Sam.r-kínt megelóző időszakban. Az
agyagba asdalrot kevenek, és így éppolyan taíós anyagot nyertek, mint a kő.r9 A
tégla alakia idó és hely §zerint változott. Gyánonak lapos és domboni teglákat;
Urukban legszivesebben kis méretű teglákat használta} a 16 x 6 X 6 centimétere-
sektől egészen a 24 x 6 x ó centiméteresekig (a német régészek ezt a tipust
,,Riemchen"-nek* nevezik), máshonnan viszont nagyméreni, 18 x 9 x 9 centiméte-
res, sőt 47 x 47 x 7 centiméteres téglát kerültek eló. A fejlődés során eliutottak a
mezoporámiai téBlaégetők a küíönböző színű mázas luxustéglákhoz is, melyek
felüeük küónböző megmunkálása révén a dombormű benyomását keltették. E
téglák terveit már művészek készítették, s csak kivitelezésiiü< maradt a kézművesela:e
( l0. fei ).

A fazekasság volt az egyik legelterjedtebb mesterség, melynek kezdetei a
történelem elöni korba nyúlnak vissza, Már sumer elnevezése, a pahar is ősi voltát
bizonyítia, ez a kifeiezés ugyanis a sumer€k előtti lakosságtól származik. Nem egy
fazekas valóságos művésze volt a mesterségének, edényeinek kifinomult formát
adon, es gyakran nagyon szép mértani vagy figurális motíwmokkal diszítette őket.

Az agyag a mezopotámiai embert egész életén át végigkisérte. Belőle készült
a biilcső, az edény, a szerszámok egy része és a koporsó is _ legalábbis a gazdagoké.
Agyagbol volt az íróábla is, m€lyet maga az irnok késziten. A fazekas kaolinb,ól is
formált apni tárgyakat.

Gyé}enykészíttík és nádfeldolgozók

A nád feldolgozóia értelemben haszrrált adkub kifejezés szintén a sumerek elóni
Iakosságról származik.to Nádbl készüh a ,,bödönhajó". A kerek kosár alakú
,,bödönhajót" nádból és fűzfavesszőböl fonták, bevonták bőrrel, és aszfalttal
szigetelték, így viszonylag kónnyen elkészíthető és jól irányítható vízi járműre tettek
szert, elsősorban a folyamon lefelé történő part menti ha|ózáshoz. Akkád neve
quppu, rr.aj arab neve cuíía (4. kép). A ,,bódönhajót" már Hérodotosz is
megcsodám (A görttg-?erzsa ]urbüni I, l94).

A nádból soKéle használad rárgyat is készítettek: például gyékényfüggöny.t,
mely az aitót helyettesítette. A nádszár botként is ió szolgálatot tett; aszfalttal
megtöltve fáklyának használták, A nád sok esetben kinínő€n pótoln a fát, melyben
Mezopotámia rendkíviiLl szegény volt.

' Feieótégla. - Ford
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Ácsok és asztalosok

Magánember nehezen szerezhetett be Mezopotámiában fát, ezért az ácsok tóbbnyire
a paloa vagy a templom szolgáatában álltak. A sumerek előtti lakosság nyelvéből
átvett sumer és nagar - akkád, naggdru sző - az ácsra és az asztalosra egyaránt
vonatkozik.ot A nagar tevékenysége tehát magában Íoglalta a bútor és az a|tó
készítését is.ca Ezek a ház énékes tartozékai voltak, olyannyira, hogy külön
felsorolrák őket példárrl a ha8yatéki63 vagy eladási leltlírban. A nagar munkáiához
taítozott ezenkívül a hajóépítes és a kocsikészités is (tehát az ács_ és a bognármester-
séghez is értenie kellett),6a

TaMcsok és szabrók

Napjainkban a szakemberek buzgón keresik a választ ana, mi az ősibb: a nádszövet,
a gyapjúszóvet vagy a lenszövet? Erkki Salonen ezzel kapcsolatban gúnyosan
megjegyezte, hogy a legősibb m€sterség a szabóé, hiszen Ádám és Éva, miután
megízlelték a tuűs fájának gyümölcsét, rádóbbentek, hogy meztelenek - és
rohantak ruhát venrri a ,,Fűgefa" áruházba. Tudjuk, hogy az ósember teste
befedesére az elejten állatok bőrét is felhasználta, a bizonyító anyagnak azonban
teljes egészében nyoma veszett.

A gyapjú es a len (később a gyapot) fonása és szövése a sumerek előtti
időktől fogva nyomon kísérhető: a takácsot jelentó esbar vagy usbar szó szintén
a sumerek előni lakosságól származik; az akkádok isparu alakban vették át. Az
orsóra font gyapiú természetes szinű volt: fehér, fekete, vörösesbarna; a fehér és a
fekete szál összesodrásával esedeg sziirke árnyalatot is kaphattak. A gyapiút ezután
a kelmefestőhöz vinék, hogy befesse, és különleges hatás elérése végen néha
aranyfonalat is szóttek a kelmébe, A len feldolgozásáról kevesebbet tudunk. A
lenvásznat naglra énékelték, lenvászonba öltöztefték az istenek szobrait. GyapiúLfo-
nással nilnyomórészt a templomi rabszolganók foglalkoztak. A szövéshez függőle_
ges szövőszéket hasznátak, melyből csak apró alkatrészek maradtak fenn, például a
vetélők. Ezekból néhányat évekkel ezelőn B, }Iroznli hozon haza szíriai ásatásaiból.
Kii]önféle ábrázolásokról ismerjük az egyiptomi és a palesztinai szövőszéket, és az
analógia alapján arra követkeaetiink, hogy a.mezopotárniai sem leheten más. A
kelmét megszóvése után a kallózó vene kezelésbe.

A kész kelméből a legkűlónbözőbb ruhákat és §apkákat készítefték. A
mezopotámiaiak diktiltík a divatotő a szomszédos országokban is, ahol nagy
kereslet mutatkozott a Mezopotámiából behozott készruhák iránt. A mezopotámiai
textíliákból azonban csupán jelentéktelen darabkák maradtak fenn, melyekből nem
tudjuk rekonsauálni a telies öltözéket, szerencsére a szobrokon és a domborműve-
ken taláunk korabeli ruhaábrázolásokat,

A templomok és a paloták mellen műkiidó fonókban és szóvödékben
rendszerint rabszolgák dolgoaak: adósrabszolganők és rabnők. Az újbabilóni
korból szrirmaá bizonyítékok szerint a takácsok mint szabad kézművesek külön
céhbe tömörúltek. Orsóra fon.ással az előkelő hölgyek is foglalkozta! és valószínű-
leg hímenek is, a himzéssel saiát öltözetiiket vagy az uralkodó és a templomi
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tisztségviselók ruházatát diszíterék. Kedvelték az élénkpiros vagy sótétkék szegély-
díszt; elnevezésúk azonos volt a himzésével.

A bőrtészítrnények

Cipöt és sarutoo a mezopotámiaiak Hammurápi előn csak elvétve vis€ltek, s ha igen,
lábbelit elsósorban a hegyvidéken ké§zítettek, A legjobb cipőmárka a,,Made in
Míttani" volt - a hurri cipeszek készítrnénye. A szíjgyIirtók a hadsereg számára
sisakszíiakat, tegezt, paizsot, ostort stb. állítonak elő bőrből. Ugyancsak bőrből
készítenek zacskókat aZ ezüst számáía, és kiiLlönbözó szerszámtaftókat és feglveno-
kokat. Briránykirbi5l készültek a vizhordó tömlők és az úszótömlók: az utóbbiak
levegővel felfúiva megkónnyitenék az űszást, és biztosítonák a folyami tutaiok -
&eleá stabilitását, A cipeszek és más bórfeldolgozók rendszerint szabad céhekbe
tómörú,ltek. Hammuíápi törvényei részletesen leirják munkaviszonyukat és bérii.ket.

Mikor az arámi nyelv kezdte kiszoritani az akkádot, már pergamenteker-
csekre ínak, s ezáltal az az úi mesterség is fellendúlt, amelynek művelói a
pergam€nt állitottrik elő. Ezek á mesterembeíek ugyancsak szabad kézművesek
voltak, és céhekbe társultak.6?

Kovácso\ fémöntők és fémművesek

A fémek feldolgoása olyan mester§€g, mely már több a puszta kézművességnél. A
sorozatban készült termékek mellett számos egyedi darab magán viselte a művészi
alkotás iegyeit is. A fémöntés és az ówöz€tek készítése bizonyos elemi tudományos
ismereteket és jelentős tecbnológiai tapasztalatokat feltételezett (ll. fej.).

A réz (sumeriil urudu; akkádul anl) Mezoporámiába Kisázsiából, Ormény-
országból és Elamból érkezen; már a 4. évezred óta beszélünk kalkolitikumról.+o
A vaskor az i. e. 2. évezred derekán kezdődón - először Hammurápi korában
találunk utalást a va§ía -, és az újasszir uralkodók alan érte el a fejlődés
legmagasabb fokát A vasattP Kisrizsiából, Örményországból és Perzsiából hozták
be. Kezdetben nagyon drága volt, a sumerek az ,,ég ajőtükdnaÉ " nevezték, és
varázserőt tulaidonítonak neki, Használata fokozatosan terjedt el, Dur-Sarrukínban
(3, fei.) peldául rrrár szinte felmérhetetlen mennyiségű vastárgyat találtak: fegyvert,
szerszámot, láncot, szöget stb. Feldolgozták az ónt, ólmot, antimonr és a magnezitet
ls./o

A nemesfémek köziiü a kézművesek elsősorban az aranyat és az ezüs(öt
dolgoaák fel soksmr művészi fokon 7' fóként a különlegesen finomíton - tisztított

- aranynat volt nagy énéke, A rossz minöségu arany miatt nemzetközi bonyodal-
mak is támadak. Burnaburias kassú uralkodó egy ilyen küldemény mian emelt
kifogrist IV. Amenhotepnek ín levelében, mely az el-amarnai levéltárban maradt
fenn:
,,(Afti) a te ki;vtedcl (illeti), akit küWa, a 20 manúm aran , amit hozott, nem teljes

értékű; @ ihof q k2nencebe helyzték" 5 manúm arany sen jött ki (belők1."lz*

' Rézkókor: a n€oliúkum (ú;kőkor) vég§ő szaka§za, aínelyb€n kezd elteriedni a rez használara. - G. á
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A vasat a kovács - a nappűu - dolgozta fel (a sumer szimug kifeiezés
ismét csak a zumerek elöni lakosságtól származik?3). Műhelye mindig a városkapu-
rrá ált (Borszippíban az egyik kaput egyenesen ,,Kemence-kapunak" nevezték). Itt
olvasztotta az ércet, vagy újraolvasztotta a fémeket, öwözte a va§at az ólommal, az
ónnal vagy a rézzel. O készítette a mezőgazdasági szerszámokat és a vágóeszkózö-
ket, elsősorban a fegyvereket és a külónböző szersámokat. A nappóhu szó
megmaradt a tóbbi fémfeldolgozó mesterség megnevezésében is: a rézművest
nap?ih szipparrlnak, az aran},rnűvest lapyih hurászivk vagy kutimmunalr is
nevezték. Küön neve volt a nyílkészítőnek is. A kézművesek mindig elvégezték a
telies munkafolyamatot a femolvasztástól a fémmegmunkálásig. Drágaköveket
foglaluk férnbe, szeftanási szobrokat készítettek, és ékszerek tisztítását és javítását

is vállalták.
A drágakó-behozatal megnövekedésével az öwösöknek is eglT e több juton

belóliik megmunkIílásra, sorozatban készítették a legkeresettebb ékszereket: fülbe-
valókat, amuletteket, násfákat, frbulákat stb.; rnészkó vagy kígyókő (szerpentin)
sablonokban öntöfték ki óket. Ennek ellenére Mezopotámiában a fémmegmun}áló
me§ter§eget sohaxm álltak nagy becsben, nyilván tóbb iitvö6 lehetett a kellaenél.
Magas követelményeket támasztotak velük szember1 melyeknek azok igyek€ztek
megfelelni, küöniisen akkor, ha a megrendelő fontos személyiség volt, Mikor a

,,Murasu és fiai" bankház trnaidonosa egy aranygyűrűbe smaragdot foglaltaton, az
ötvösműhelytól biztosítékot kapott, hogy l0 manútn ezüstöt fizet neki, ha a smaregd
húsz évnél hamarabb kiesik a gyíinikíl.z

Kőfaragók

A kófaragás kevésbe elter|edt mesterség volt;r: noha Hammurápi kőfaragókról is
említést tesz, és bérezésúk módját is meghaórozza, A kőfaragók főként pecsémyo-
mókat véstek (l. fej.), melyek köziiLl némelyik valóságos kis műremek. Ezenkívül
készítenek - már kézműves szinten - különböző szerszámokat, peldául bazalt
gabonaórlőket, rnozsarakat, táakat és edényeket, buzogánfejeket, uónalap-
zatot stb.

Az elefántcsont tárgyakat küön csondaragó mesterek készítenék, alik
gyakan idegen, főként egyiptomi mintrikat utánoztak (t0. fej.).

A kézművestanrrlók

Mivel Sumerben sem potyant le senki tanultan az égből, bármennyire is
fohászkodtak isteni oltalmazójukhoz, az e8yes mesterségek clsajátitására meghatáro-
zott tanulóidőt szabak meg, olykor bizony igencsak hosszút. A legtovább az
építészek tanulak: teljes nyolc évig, Nehezen énhető, miért volt sziüség hatéves
tanulóidóre a tisztítás és mosás mesterségének elsa|átításához. A takácsnak és az
asaalosnak ör évig kellen tanulnia, mig a pékinasok már üzenöt hónap elteltével
felszabadultak.fu Jó néhány tanulószerződés maradt fenn, valamennyi az újbabilóni
korból,rr A me$er felvette a rabszolgát tanulónak az urától, akinek naponta
gondoskodnia kellen az élelmezeséről, és évente köteles volt ellátni egy rend
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ruhával. A mester viszont kötelezte magát, hogy a gondjára bizott tanulót az előre
meBszabtt idő alatt kitanítja a mesterségére, ellenkező esetben súlyos pénzbünte_
téss€l súitották, A mesterség elsajátíása _ már Hammurápi szerint - olyan módon
is történhet€tt, hogy a mester örökbe fogadta a tanulót; ha azonban nem Enitotta
ki tisztességesen a mesterségéíe, az örókbefogadási szerződést felbontonák, és a
tanuló üsszatérheteft a szülői házba (l88-189. §),

A munkabérek

Vajon a mezopotámiai mesterségekről elmondható-e, hogy iól jövedelmezók voltak ?
Nos, ha betekinttink Hammurápi törvénykönyvének díiszabásaiba, akkor efelól erós
kételyeink támadnak. A 274. § úz kiilönböző mesterséget sorol fel, és megszabia a
kézművesek napibérét; sajnos az agyagtáblának éppen ez a helye erősen megsérült,
így vagy a bér nagyságáról szerziink tudomást, de nem tudjuk, melyik mesterségre
vonatkozik, vagy megfordíwa. Csupán a kötélveró _ 5 (esedeg ó) se'um (gabona-
szemnyi) ezüst _ és az asztalos _ 4 vagy 5 se'um ezüst _ napibérét ismeriük
pontosan.?8 Ha ezt összehasonlítjuk a mezögazdasági munkások bérével - elsősor-
bm azzal, amelyet aratás idején kaptak -, jelentős küónbség mutattozik a
kézművesek hátninyáTa, A valóságban persze a kézművesek bérét a megrendelt
munta siirgőssege és fontossága is befolyásolta.

A mezopotámiai mesterségeket nem kiárólag férfiak űzték. Nem egyet nők
is fol}tatlramak, mint arról foglalkozásut neve is tanúskodik. Nemcsak takácsnővel,
fonónővel, molnámővel, peknővel és szakácsnővel találkozunt, hanem sörfőzónó-
vel, kovácsnővel és aranyművesnővel is.

A tézmüvescéhek

A 2. évezred második felében a mezopotámiai városok lakossága úgy felduzzadt,
hogy a templom és a palota számára dolgozó kézműveseken kívül szükség volt a
városi lakosság igényeit kielégító kézművesekre is, akik a későbbi, kózépkori
céhekhez hasonlóan, &ií§ulásokba tömörültek, hogy biztosítsák prosperitásukat. igy
könnyebben be tudták szerezni a nyersaDyagot, eleget tehenek a nagyobb megren-
deléseknek, és iobban boldogultak az igényesebb mun}ákkal. E társulások tagjai
küön negyedekben laktak, ahol az egyes mesterségek űzőinek külön utcát )elöltek
ki. Ezeknek a társulásoknak földtulaidonuk is volt, ami lehetővé tette számukra,
hogy a szii(séges mezőgazdasági termékek tekintetében önellátók legyenek, és ne
kelljen azokat másun megvásárolniuk, vagy csere útián beszerezniük. E társulások
létreiöne és szervezete vitaton téma az asszíriológusok körében; egyclőre nem
állíthatiuk telies bizonyossággal e szervezetek autonóm jellegét. A források a szóban
forgo rársulások élén álló felügyelót sumerül ugula, akkádul oaáluz néven
emlegetik; ez a kifejezés a kózepbabilóni korban elninik, s helyébe a rabú keri|,
amely már inkább a mi mester sza!,unk ielentésének felel rneg.ze
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Behozatal és tivitel

Mint mindenún a világon, Mezopotámiában is az indította el a kereskedelmet, hogy
az embereknek szüsegük volt olyan dolgoka is, amelyek nekik helyben nem álltak
rendelkezesiiLkre, vagy amelyeket saját maguk nem tudtak előálliani. t A cserekeres-
kedelmet az árufölösleg tette lehetővé; elsósorban mezógazdasági termékeket
cseréltek olyan cikkekért, melyekből viszont a szomszédnak volt fölöslege. Mezopo-
rámiában mrir az óskorb<íl i§ kerültek elő olyan obszidiánleletek, amelyek a Van-tó
környékéról sziírmazó obszidiánbol készültek. A Tell Halaf-korból olyan kagylóka
bukkantak, amelyek az Indiaiócerin partvidékéről valók, az E0-Obeid-korból pedig
olyan féldrágakő, peldául laairkő pecsétnyomókra, melyekhez a lazrirkövet feltehe-
tő€n az Oxus fonásvidékeról, az afganisztáni Badahsánból hozták be Iránon
kcresztű. Az ugyancsak ebből a korból szátmaző dél-mezopotámiai rézleletek
alapanyagát viszont valószinűleg Tilmunhí| szereáék be.z

Ezek a leletek azt bizonyítják, hogy Mezopotámiában igen korán kialakult a

kereskedelem; hogy konkretan miként és milyen cserealapon folyt - erre a
kerdésre csak az írásos emlékek adhamak választ. Az első útínutetást a régi sumer
eposzok adják. ltz Ennerhar oetmgése Aratta urdoal cknű költeménybenl már egy
olyan zumer uralkodóról olvasunk, aki gabonáén cseréb€ aranyat, ezüstót es
lazrilkőv€t hozátott be lránb<íI.1 Az Enhi és a vihigrend című, másik sumer műben
egy ha|óról van szó, mely egy rakomány aranyat, ezüstöt és lazurkövet szálliton
Meluhhábol Nippurba, Az agadei dinasztia előtti korból már számos adatunk van
a lagasi palota es templom kereskedelméről; nemcsak gabonával kereskedtek,
hanem hallal és kelmével is. Sőt rabszolgrikat is ,,exportáltak".

kereskedelmi utak és tilzlekedési esztözök

Az Eufratész es kisebb mértékben a sebesebb folyású Tigris tekinthetó a
kereskedelem legősibb ütöerének. A III. Ur-i dinasztia korából már maradtak fenn
írásos dokumentumok az Eufratész haióforgalmáról. A haió Lagas-Girszuból 18
tonnás ra}ománnyal és 15 főnyi Iegénységgel haladt a folyón felfelé Nippurba, s a

mintegy l50 kilométeres haióutat két hét alatt tette meg. A folyón lefelé ennek a
távolságnak a megtételéhez csak ót napra volt szüksége.: A folyami hajózási rend
már az esnurmai törvénytárban (9. fej.) is megtalálható, m€ly a tonnamfialom
szerint szab|a meg a ha|ó berleti diiát és a ha|ósok napibérét. Abban az esetben, ha
a hajó gondadanság mian elsi.illyedt, a haiósokat kánéritésre kötelezi, s pénzbünte_
tést helyez kilátásba a ha|ó jogtalan feltartónatásáén. Hammurápi törvényeiben már
kilenc rendelet vonatkozik a folyami hajózásra. Például a haióépitó kezeskeden az
elkészült vizi iáímű ió tillapotáéG a kapitány a bérelt haióén, s a rendelerek közön
megaláljuk az alapvetö forgalmi rendszabályokat is (2,10. §).

A haió volt a fó sállítási eszköz;o 11i66 árut elvitt, mint egy hatalmas
karaván. A guffa (5. fe|.) mellen szokványos folyami jármű volt _ és Irakban
mindmáig az is maradt - a kelek, a!*ádu\ balakhu. A kelek lényegében tutaj,
amelyhez felfujt bórtómlőket erősítettek (5. fei.); alakját domborművekről ismerjük.
A keleken kiviil nagyobb teherhaiókat is építettek, vagy magas orral és tattal, vagy
egyszenibbeket, továbbá uszályokat, A mezopotámiai hajóépítés feilettségét legin-
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kább a hajók soKéle saiátos, a rakomány nagysága és fajtája szerint is eltéró
elnevezése bizonyit|a: küön hajók készültek a gabona, datolya, fa, tégla, jőszág,
gyapiú stb. szállítására.

Az Eufratész folyami forgalmánakr sokatmondó dokumentuma az az
utasíás, melyet Hammurápi ktildön Samas-haszir helyartónak Larszába:
,,Írtam lgmil-Színnek a hajóépíűs miatt, és megparancsoltam neki: ,leleni mpg
előttern, hogl közölhessem tleled, arnit hAtározt&m.( Mioel nem jött el, elküldettetn neki
a leubnut. Mindcn tovdbbi nelkül adj ki neki magot és datol!ót, ansnn)it csak h,él,

hogjl kg,vn ndla a ruidfonatot hlszűő munkdsok szómóra. Míg azt métlegeljük,
mennyibe keriil, adllig a munfuit mielőbb be hcll fejezni! Add ki csak a rnunhlisoknak
szónt magot és datolyat, hosy a hajó építése ne késleked,jen, és hogy ne henjéljenek!"a

A folyami kikó!őn _ hirum _ nemcsak azt a partszakaszt énették, ahol a
haiók kikótönek, hanem a kikötőváros kereskedelmi kózpontiát is, a fuvarosok
szállásait és rakíirait, e§ az ellenőrók - a vízi szállitás valamennyi kérdésében
illetékes döntőbírák - székhelyét. Itt létesültek az Euíratész menti városok
kereskedelmi űgynökségei is olykor saját birósági szervezetükkel együn. Szipparnak
peldául Máriban és Mislanuban voltak ügynökségei,

A vbi utak sohasem veszitettek jelentőségiiü<kil. Mezopotámia lakói kezdet-
ben csak a folyamokon hajóaak, később azonban megindult a tengeri hajózás is a
Perzsa-öbólben és onnan tovább India felé, valamint az Arábia körtiLli vizeken. A
Földkózi-tenger csupán az i. e. 1. évezredben vált a kereskedelmi ha|ózás szempont-

iából fontossá; a rnezopotámiai áru azonban elsósorban a föníciai, majd a göróg
hajósok jóvoltából juton el szerte a világba. A Perzsa-óból korábbi jelentőségét csak
a perzsa uralom alatt szerezte vissza.

A szárazfóldi kereskedelmi utak nem fejlődtek úgy, mint a vízi utak,9 melyek
gazdaságosabbak, biztonságosabbak és kevésbé megerőltetőek voltak. Olykor a
kédéle sállitási módot irsszekapcsolták: a vízi szállítá§t a szárazföldön folytatták. A
mári palota levelezéseből ismerünk egy hatósági utasítást erre a kombinált szállítási
módra:
,,A faanyagot, melyet Subat-Enlil aárosba hell szdllítanod, Móiban rakasd hajóra,
és hajózz el z,ub Kattuman odrosóig, Mihzlyt a hajó odaért, a kattumani anberekkel
rakasd ót szekerekre, és szóIlítsd el hozzán, Subat-Enlil aórosba."lo

Földrajzi fekvése folyán Mezopotámia a nagy szárazföldi kereskedelmi
úwonalak természetes csomópontiává vált Kelet és Nyrrgat, Eszak és Dél kózött.
Jellemzö módon az út - akkádul }an.izz - képjele kereszteződó utakat ábrázol.Il
A hanónu szót egyben ,ptazás" es ,,kereskedelmi expedíció" értelemben is
használták. A mezopotámiai úttrálózat korántsem volt sűrű, mivel a lakott
teriiLleteket hajózhatő csatomák kötötték össze. Igazi elő-ázsiai főúwonal csak a

Saiát és a kisázsiai Epheszoszt összekötő út lett, melyet azonban már a perzsa I.
Dareiosz építtetett. tu

Tévednénk, ha a babilóniai ,,országuakat" afféle kővel burkolt Via
Appiának képzelnénk; egy kőben szegény országban ez nagy luxus len volna.
Legfirljebb a városfalakon belii{ burkoltak téglával, és öntöttek le aszfalttal néhány
fontos felvonulási utat. Kivételes alkalmakkor, mint amilyen például Marduk isten
szobrának iiLrrnepélyes átvitele volt Babilónból Assurba - Assur-ban-apli íria le
részletesen -, a 350 kilométer hosszú utat, tíz kilométerenként, ttizek és é8ő
fáklyrik világitották meg. t:
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Mezopotámiában még nem voltak helyi útkaparók. Az utak karbannnására
azokat kötelezték, akik a templom vagy a palota szolgálatában álltak, A határkóvek
felintai szerint (4. fej.) az uralkodó néha úgy adományozon földet, hogy a
megajándékozottat ugyanakkor kifeiezetten felmentene az utak és a hidak karban-
tartásának kótelezensége alól.

Az utaás csepp€t sem volt biztonságos, ezén a fontos kereskedelmi vagy
diplomáciai karavánokat mindig fegyveres őrség kiséne, de még így is gyakran
megtámadták óket. Egy megtámadott karaván vezetőjének jelentésében például ez
áll: ,,Utunkat ne+szahttottuh, ezért nem ludtam ma hírt adni neked."la Elófordult,
hogy az út kényszerű rnegszakítását természeti csapás okozta. Egy mári levélben ezt
o|vasst*: ,,Zópor zúduh rdjuk, és a sdf ?le1dllította őket, Amihor neked megbeszélé-
sünh szerint írtan, mig nen hagltam el ezí a helret. Most, amihor neked ezt q
második lewlet küldiin, éppen elindultam hozzád."ts Az úton előre nem látható
véledeneket és alattomos veszedelmeket, mint peldául a rablók vagy vadállatok
támadását, a keréktörést vagy a szekér felborulását a mezopotámiai ember úgy
próbálta elháritani, hogy a vándorok oltalmazóiához, Samashoz, a napistenhez
fohászkodott, aki beragyogta a karavánok út'át - olykor már tulságosan is.

,,&gíted fóradxigos útjón a uándon,
bdtorítod a hajósokat a hulkimok özönébel ...
tehozzód könyirtig IEszébE§ ?itjain a karaoán, ók Satnas!
A vdndor hrreshtdő, az erszén es halmór,
tehozzű kónyörőg a hókis halász, óh, Sanlas!"to'*

A mezopotámiai kereskedök utazásaikról feljegyzéseket készíteftek, ezért nagyiából
fudiul§ mennyi ideig táítoft egy-egy út. E feliegyzesek kózül néhány a legrégibb
itineráriumnak** tekinthető. Az egyik, feltehetően Hammurápi korából fennmaradt
töredékenl7 sumer feliegyzés található e8y útról, amelynek során az utazó Larszából
Babilónon és Szipparon keresztiil Ninivébe, majd az Eufratész menti Tuttulba
ment, onnan pdig az asszír szárazföldón és Harránon át Szipparba, majd Babilónon
keresztül vissza l-:urszába, Az itinerárium szerzője az út minden állomásán
feliegyezte ott-tartózkodásának idejét: ezzel egyúft a körülbelül 2000 kilométeres út
összesen ó hórupig és 14 Mpig Ertott. De ha figyelembe vessziirk, hogy odafelé
Babilónban 14 rrapig időzön, visszafelé pedig 13 napig, Szipparban és Asnakban l'0
napig, Sunában 2ó napig, akkor teljesitménye valóban figyelemre méltó.

Több ezer éves fuvarlevelek is fennmaradu}: az egyik assuri kereskedók
Kánisban tórtént áruvásárlására vonatkozik. A karavánnak a megvásárolt árut
Assurba kellett szállítania.l8 A karavánvezető - az írás szerint - összesen 32
manúm és 42 és fél siqlum ezüstöt vett át. Ezután következik a vásárolt áru tételek
szerinti felsorolása (peldául rrrházati cikkek, ón, szamár), majd a karaván költségei
(a feglweres kíséretre, a ruházatára, a szamarak takarmányára és a szükséges
felszerelésre fordított kóltségek, a vám, a karavánvezető bére, amely az összkiadás-
nak csupán ielentéktelen részét tetÉe ki), s nem hiányzik az ,,egyéb kiadások" tétele
sem.19

i szatxi uirinc: i. m., 670.

'* Úd€irás vagy útinap|ó. - Ford,
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Kelek: folyani jármű, nelyet az ókoi Mezopotál űban éppúgl használtak, mint az
újkoi lrákban. A londoni Bitish Museum asszir dombotműve alapjtin készült rujz

Az árucserétííl a pérrzkereskedelemig

Bizony nem volt rövid ez az út. Mielőtt a pénzkereskedelem kialakult, tehát mielőtt
a fém az általános értékmérő szerepét betölthette, a kereskedelem bizonyos fejlődési
fokokon ment át. A régi suruppaki vagy lagasi ingadaneladási szerződésekben, az
ingatlan értékének fémben történő meghatározásánál megjegyezték, hogy a szerző-
dés megkötésének napján egy egység gabonának ilyen és ilyen értéke volt rézben
vagy ezüstben,2o Man-istusu obeliszkjén (4. fei.) a telek árát elóször gabonában,
majd ezüstben szabják meg; I kumlm gabona : l siqlum-ezist, A többi eladott
árgy áát csak ezüst iqlumokban túntetik fel. Ur-Nammu törvényeiben (9. fej,) a

tulajdon ellen elkövetett bűncselekményekért kirón bírságot csak ezüstben állapítot-
ták meg; hasonlóképpen a későbbi tórvényekben is.

Az esnunnai törvényekzt ár-,és bénarifái első helyen emlitik az ezüst
egységárát a kiilónböző árirmennyiségekre átszámítva (például l siqlurn ezistbe
keri|t l kurnnn gabona, 6 manúm gyapju, 3 rnanúm réz, l sztitunl 5 4lz sertészsir,
2 kurnlm só stb.). Aztlin felsorolják a külónféle áruk egységnyi mennyiségét
gabonában mért értékiik szerint a kicsiben tönénő eladáshoz Qlé|dáu| 3O qúm
gaboruiért 1 qúrn o|aj kapható). A kocsi, a fogat és a kocsis bérleti díját gabonában
és ezüstben egyaránl meghatározták; a bérleti dij l00 qúm gabona vagy |/3 siqlum
ezüst volt. Hasonlóképpen szabták meg az aratómunká§ok napibérét is. A mezőgaz-
dasági munkis havibérét csak ezüstben állapították meg, ehhez azonban természet-
beni járandóságként méE l §qlum ezüstöt és 60 qúm gabonát is kapott.

A naturálgazdálkodás maradványai megleherősen hosszú ideig fennmarad-
tak. E gazdálkodás kettőssége tiiköződik még az akkád szövegekben is, amikor a

,,fizet" tge |elentésében használják a maüdum, azaz kímét (gabonát) vagy a

saqólun, ulz megmér (fémet) igét. A gabonában való fizetés azonban a vevő
számára hátránnyal iárt: ha peldául gabonával fizetett a zsírért, akkor az esnunnai
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dijszabás szerint 3 glz senészsírral kevesebbet kapott, mint ha ezűstben fizeten
volna.

Díjszabást számos mezopotámiai uralkodó kiadon, bár nem a nagyobb
törvényt]iraikben. E célra azok a küön,rendelerek is megfeleltek, amelyek mindig
az adon gazdaságpolitikai helyzethez igazodtak.r, Szín-kásidtól az i. e. 19. századi
uruki uralkodótól fennmaradt egy rendelet a kózszükségleti cikkek (gabona, gyapiú,
ola| és réz) árának egysegesítéséről; a rendelet megszabja, mennyi áru kerül l slqlzrz
ezüstbe. Ebből kiderü, hogy Urukban, Babilónia legtermékenyebb területén, a
gabona háromszor olcsóbb volt, mint Man-isnisu Agadéjában vagy Esnunnájában.
Szín-kásid ánendelete valamiféle indoklással zárul, amely nyilvánvalóan propagan-
disztikus celzani. Az uralkodó magabiztosan kiielenti benne, hogy biáosította
alattvalói iólétét, így akarva leplezni az országban uralkodó siralmas állapotokat. A
korabeli dokumentumokbol ugyanis kiderül, hogy az árak |óval magasabba} voltak,
mint ahogy az ánábláat megszabta.

Hammurápi tórvénykónyvében nincs ártáblázat, az árakat az uralkodó
nyilván kiiLlön rendeletben tene közzé, melyet nem ismerünk. Törvényeibe csupán
néhány kézműves (5. fei,) es napszámos bérének díiszabását vette be: ,,Ha egjl

awéhsn' b,hat bérelt: az ev ebjéűl az ijüdik lainapig 6 se'l]m ezüstijt adjon eB)
napra, a hatodik hónaptól az éo zngéig 5 se':urr' ezüstöt adjon egl rupra." (273. §)**
A nyári hónapokban - a mi naptárunk szerint március végétől augusztus végéig -
egyöt(dével több fizetség járt a beresnek, mivel akkor folyt a gabona betakarítása,
az aracás és a cséplés, és a napok is hosszabbak voltak. E díjszabás szerint a béres
évente több rnnt |0 iqlum ezii,stót keresett, feltéve, hogy egész évben dolgozon.

Hammunipi korából fennmaradt I. Samsi-Adad asszír uralkodó felirata is,
amely megszabia a legfontosabb létszükségleti cikkek maximális átát: 2 kurnlm
gabona I iqhan ezüstbe kerii{t; ez ugyan a Man-istusu által megállapíton ár fele
volt, de egyharmaddal több, mint Szín-kásid árráblázatriban. Ha átugrunk több mint
egy évezredet, Assur-ban-apli feliraaiban is megtaláliuk a gabona, datolya, olaj stb,
ártáblázaát, s ha összehasonlítiuk az előbbiekkel, kiderúl, hogy például a gabona
Samsi-Adad ánáblázatához képest egyharmadával megdrágult.

Mezopotárniában az ára} emelkedó tendenciála meg is maradt, ennek
azonban nem a rossz termés vagy háboni volt az oka: amikor Assur-ban-apli
Babilónt ostromolta, éhínség ámadt, és a gabonáért feketén a ,,hivatalos átlagár"
hatvanszorosát Frzenék. A drágulás az újbabilóni korban is fol},tatódott, amikor l
iqlum ezistén alig 2/3 kurrun gabonát lehetett vásárolni. A perzsa uralom ideién
megnöveked€tt a perzsa piacokon a babilóniai gabona kereslete, és ennek megfelelő-
en az ára is emelkedett. I iqlumért már csak 15 liter gabonát leheten kapni, s még
a legkedvezóbb esetben is mindóssze 40 litert, tehát egyötödét a Babilónia
megszállása előtti mennyiségnek. A Szeleukida-korban bizonyos ménékben csök-
kent az árszint.zr

* A la*o§§ág tőbbscgét áltot5, tcljcs iogli sz{bad €mbq, - Fotd

'* Dávid A. ford, chrest., l47.
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Az ezüst mint íizetési eszköz
és az arany §zerepe

Miutín Babilóniában a fém áwene az általános csereeszköz szerepét, még hosszú
ideig a réz volt az eredeti fizetőeszköz, az őasszlr korban pedig az őn.2a Az ezist
mint fizetőeszkóz csak jóval késóbb terjedt e|. Egy 2. évezred elejéról fennmaradt
sumer kereskedelmi levélből többek közótt megtudiuk az ezüst és a réz kölcsönós
énékét:
,,Lu-Meszkahmta-é & Nig-szisza-nab-sza hereshedőldrsak ótaetteh Uf-Nimmar-bi-
ól 15U litct ohiaí és 30 oé8 ruhaszii?etet 1 kilogramm eziist értékben, hogt
odsárolhassanak Tilmunban - . . Mihelyt az útról élz;e és egészségaea zisszalLlmek, a
negrendzl&wk az 1 hilograrul ezistért 190 hilogramm rezet a.dnak."2s

Az arany csak a kassú korban len általános egyenérték.ró Az €züst egyébként
megőriae szerepet egészen a prrzsa korig, amikor már ezüstérméket - dareikoszo_
kat - vertek.zz

A fémet ezüsuögökben, -rudakban vagy -karikákban ménék. A mértékegy_
ség z marubn (: Q5 kilogramm) a a síqlwn (: 8,4'ó gramm) volt. A lemért
darabokat sokszor jelzéssel, úgynevezet( hankuvú Lárúk el, hogy hirelességét
bizonyísák. (Még az ókori Rórniban is használtak bevésen jellel ellátott, tégla alakú
fém fizetóeszkóa, az úgynevezen acs iqnatumoí-) Ez a jelzés persze nem volí
hivatalos, így nem jelentett általános biztositékot. A kereskedó becsületességétől
függötg hogy melyik fémdarabot látta el saiát |elével. Tehát még semmi eseüe sem
beszáhetiink érmékról. Néha érme jellegűnek tekintik Szín-ahhé-eriba Psiqlumosát
(köíilb€lül 4 gramm súlyi ezüsthasáb), Babilónia földjén azonban az igazi érmék
csak a göröB korban jelentek meg. Az időszámításunk kezdete előtti utolsó
századokban az akkád nyelvű dokumentumokban előfordul az isztairru, azaz a
görög sztatérosz kifejezés:ez, a perzsa dareikoszok mintáiára, aranyból készült, és
súLlya l babilóniai siqlurn volt. A babilóniai súlyegységek az összes későbbi
érmcrendszerne\ még a görög érrnék hatvanas beosztású rendszerének is mintá|ává
váltak.zr

Sumerben az arany luxuscikként már az I. Ur-i dinasztia idején megjelenik,
mint azt többek közt az Ur-í klrályi temetó leletei tanúsítják (l0. fej.), Hammurápi
törvénykön}vékil (ll2. §) pedig nyilvánvaló, hogy akkorra már a szokványos
árucikkek közé tartozott, melyet, akáí az ezüstót vagy a drágakóveket, fuvarosokra
is rábízuk; sikkasztását ót§zörós értékének megfizettetésével büntették.

Az aranyat kiiLlónbiiáképpen ielólték: fehér, vórös, tiszta stb., és valószinű-
leg az Indus menti Meluhhából vagy a Taurosz hegyvidékéről, Hahhu-földről
vezető kere§kedelmi útvonalon került Mezopotámiába. A III. Ur_i dinasztia ide|én
az aíenyat Elamból rabolták, a kassú korban pedig az egyiptomi uralkodóktól
aiándékba kaptlik, Az óasszír feljegyzések szerint Kappadokiában aranymosással is
szert tettek aíanyra,29

Az arany ára különböző körülményektől fúggött. A III. Ur-i dinasztia idején
1 : l0 arányban viszonyult az ezústhöz mint általános egyenértékhez. Hammurápi
idején ez az aÁmy l : ó, az úibabilóni korban 1 : 12, sőt a perzsa uralom ideién l:15
volt. Az óbabilóni hagyatékelosaási szerződések záradékában az arany említésének
fontos szerepe volt. Kinyilvánították benne, hogy az örökhagyó egész vagyonát ,,a
szalmóűl az aranyig" szétosztják, Szúzában (a hozzátanozók) ,,szétosztottók a
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gabonót, az ezüstöt, az aranyat és minden mást, amit az bteneb az anberek
tulajdoruiul adtak"- NalahbaÍ' aranyban vetettek ki súlyos büntetést arra, aki ok
nélkűl megrámadott va8y me8szegen valamilyen szerződést. ]0

Az arany rrrár Hammurápi idején csábította a tolvajokat, ezért a lopást
szigonian büntenék;

,,Ha egy avlélum akór ezüstöt, akór aran2at, akór rabszolgát, ahór rabszolganőt,

ahór szaruastnarhót, akór juhot, ak ir szamarut 7)ag) akót bórmi nélsen neuzhető
dolgot awé|um fldnak oagy awélum rabszolgójdnah kezéből tanúh aagj szetződ,és

nélkül nugwisdrolt, aagl aür megőrzésre ótúett: ez illető awéllm tolaaj, iilessék

neg. " (7. §\+

E kor birói gyakoílatából azonban ilyen esetekről nem maradt fenn
semrnilyen ügyifat, A késóbbi korból ismerünk egy Assur-ah-iddinának címzett
levelet, amely egy aranylemez ellopásáról rudósít. Ez a templomból tűnt el, és egy
pecséthenger-készítö kezében lánák. Az újbabilóni korból is feljegyeztek egy

hasonló esetet: Samas templomából arany- és ezústtárgyak tűntek eI; a fennmaíadt
dokumennrmban Parancsot adtak ki a felkutátásukra.3l

A kelestedelem ftíszereplőie : a tarüárum**

Eredetileg voltaképpen vándorolt: városról városra iárva kínálgana portékáiát,

melyet a hátán cipelt vagy a szamarán szállíton. Kicsiben árultak saját italmérésük
mellett a kocsmárosnók is, az ó kereskedelmi tevékenységükről szólnak Hammurápi
törvényeinek l08- l l l. paragrafusai (9. fei.).

Az álanenyésztők és a mezőgazdasági termelők közvetlenúl, viszonteladók
nélkűl adtrik el áruiukat, akárcsak a kisiparosok. Az ilyen eladás egyszerű
szerződéssel valósult meg, mint ahogy azt á következő fennmaradt óbabilóni
dokumentum bizonyitia :

",A kaput, amely Marduk-Muballité, Samas-Bé|-Ili fű, Nóbiun megv<isárolta

Marduk-Muballittól. A aásórló mnck draként fizet I siqlum felnlaizsgált ezüsítit.

Ibhatnak, Apil- űu fuinak jelenléüben. Ajjar 11. ,rapjón, qbban az évben, amikor
Abí-uuh király felóllíttalta Enten szobrát.'\z

Mindezek a kisiparosok, szatócsok, kocsmárosnők, háziiparosok stb. rnég

nem voltak tamkórumok. A szó szoros értelmében veft tamkdrum a kereskedelmi
tevékenyseg mellett pénzforgalmat és elsósorban hitelúgyletekct is lebonyoliton. A
bankánevékenység tette lehetóvé a tarnh,<irumokr\ak a nagykereskedelmi vállalkozá-
sokat, melyek eredményeként tőke halmoz<idott f€l á keziiLkben. " Ezert az uralkodók
és a papok is nagyra énékelték tevékenységiitet, és gyakran kiváltságokat adomá-
nyoztak nekit.

Kánisbol, az óasszir kereskedelmi településről - igaz, csupán töredékesen

-, ferrnmaíadt a valószinűeg legrégebbi ismert piaci rend-r. Hammurápi törvényei
is számos küön rerrdeletben rógzítették a tamkárumok helyzetét. E tórvények
elófeltétele volt a sokrétii és szeneágazó kereskedelmi tevékenység, szerzödéskötók,
szillítók és vevők kiteriedt hálózata. Rendezték a tamhárnn és a kereskedelmi

+ Uo., l28.
** Atkádul; kerakedő.
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Kana fonntijú stillt. Sok ehhez hasonh maradt fenn különböző anyagokkil (égetett

apag fefute márudn2, dinit stb,) és különböző naglságba4 tehdt stllyban is (1/6
manúműl egészm 20 manúrnig tehát 8 dkg-tól 10 kg-ig), A mezo?otámiai keresheű
a rendszeint égetett apagból készített kisebb stllykat egl bőrerszényben hordta
magdnól. Ilym súbphat több múzeumban őiznek, pélüul a baghdadi lrak
Múzeumban (, a rajzot), a páizsi Louvre-bary a londoni Bitish Museumban stb.

úgynök, vagyis a bizományos viszonyát. A bizományos, a]rkádul samulhjm:
,,bőrerszényhordozó" a kereskedő jobbkeze volt, aki a megrendeléseket kózvetítette,
vagyis afféle kereskedelmi utazó, gondoskodott a nyersanyag beszerzéséről, és
eladta az árut.

Hammurápi törvényeinek l04- l07. paragrafusában ezt olvassuk :

,,Ha egjl keresheű az utazónak gaboruit, g)apjút, olajat uagy bdrmi mós holmit edott
eladás éljára: az utazó a pénzt (amít erlüh hapott) írja fel, és tigy térítse aissza a
hetesheűnek, s a pénzről, amallet a hereskedőnek ótqd, pecsétes elistneruényt aeggen.
H(l az utazó e pénzről, amelyet a hBreskeűnek átadott, haryJqgsdgból neu vett
pecsétes el,ismeruényt: a 7e/n nJrugtózott plnz egydltalón nem oeheó fel az elszóttlolás-
ba Ha egy utazó hercskedíjtől pénzt oett íel, s ezt kereskeűjének letagadta: ez a
hereshpű az isten és taruik előtt bizonJ)íts& ró az utazóra a pénz íelaételét, míre az
utazó mindlzt a pérlzt, amit felaett, hóromszorosan adja meg a kereskedőnek.
Ha egg haesbű egt utazót nuqbízott, és az utazó mindazt, amit a kzreskeű adott
neki, a keresheűnek aisszatérűette, dm a heresheű mindazt, emit az utazó neki adott,
letagadta: az utazó a hereskedőre az isten és tanúk előtt bizonyítson r4 s ezután a
kereskedő, mivel utazijdt megrdgalmaztq mindazt, amit kapott, hatszorosan ad.ja meg

az utazónak.'o
Megjegyezzii(, hogy a tamkárun biníetése súlyosabb, mint a sq]nallúrvé: ha

* Dávid A. ford,, chrest,, l35.
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valakinek magasabb a tisztsége, akkor a csalását is szigorúbban ítélik meg _
,,piz:ilzgia sunt onerosa".*

Hammunápi elóírrisai rendezték a hitel biztosításának módiát is. Ismét
felsorolják a legálulánosabb eseteket, amelyekböl kininik, hogy a termőföldek
megművelésének viszonylag nagy volt az értéke:
,,Ha egl awélvn egl haeskeűűl penzt veaér fel, műoelés alatt dlh gabona- oagl

adott ól a hereskeűnek, mondtán: ,A frjldet megműzxl(tet)xn, a
gabonót, illetve szezdrnot, amely terenni fog, arasd Ie, és ztidd ek, ha a ftldműoelő a
fiildtin gabonit oag) szezóírlDt tennelt: aratdskor a gabonót oagl szezáLmod ame\t a
fi;lün temett, maga a fild gazüja tvgle e| s belőle a kereskeűtől íelvett pénnneh
negfeblő gabondt, ,allmint kamatót, s ezenfeliil a negműaeas költségeit a k íe§h.dő-
nek adja neg. Ha nugművelt (gabona)fiildct aagl pedig megműoelt szezimfiildet adou
dt: a gabonót oagl szezó,nut, onely a Jóldiin termett, a fiild gaztlója maga znple eI,

s ebből a phzt, oalanint kamaüt, téritse ,raq a keresheűnek.
Ha pénze a visszafzeűve dncs: a hzreshpűűl kölcsönz,ett penz és annak hamata
htékebm a kiróly taifójának negfeblően (gabonót vag) szezdmot adjon a
kercskedijnek " (49_5l. §)r5**

A tamkdfllm nem minden rizletból húzon hasznot. Ha Mezopotámiától
távoli útiain rabszolgát vagy rabszolganőt vásárolt, akit aztán a volt ura felismen,
akkor _ Hammurápi törvénykónI/ének 280. paragrafusa szerint _,,szabadságuk
minden ezüst (lzfzetése) nzlhül adassék llissza".*** Ha a rabszolga nem babilóniai
származású volt, akkor az uía köteles a tamkón^lnnak megfizetni a megváltásáért
kifizeten ósszeget (281. §).lo

A tamkárum a palota szolgálatában

A tamklfulmat nemcsak fontos külkereskedelmi, hanem hírszerzői feladatokkal is
megbizták. Természetesen e feladatok konkrétabb Brtalmáíól semmit sem nrdunk.
A tqnkórum nem volt feltűnó személy. Távoli vidékeket járva, kereskedés közben
megfigyelhette a helyi viszonyokat, például, hogy nem folynak-e a szomszédos
országban háborus előkészületek, s ha igen, akkor milyen ménékben, továbbá,
milyen az érdeklődés a lráboruhoz szükséges nyersanyagok és árucikkek iránt,
történik-e valami rendkívüli esemény a külföldi palot iban stb. Az uralkodó e
szolgálatokén a laflkdn/,zoknak kiváItságos helyzetet biztositott, s hogy ez n€
legyen ni.l felninó, ugyanabban a rendeletben kiváltságban részesitette a templomi
papnőt, a nadűumot (8. fej,), meg egy másik, közelebbről meg nem haráíozott
trirsada.lmi c§oport tagia;t is. A tamkdfum _ a felsoroltakkal együtt _ Hammurápi
törvénykönyvének ,l0. paragrafusa szerint - eladhatta ingatlanait abban az es€tben
is, ha azokon közterhek volak, elsósorban a ftülönben átruházhatatlan) szolgálati
kOtelezenségek, melyek így a vásárlással áthárultak az új tulajdonosra.

A kereskedelmi élet a kikótőben zailott, ahol a ha|ók ki- és berákták aZ árut.
Itt alakult ki a már említett kereskedelmi központ - a kórunl31 Ammí-szaduqa

' A kivál6á8ok kót€lezdek- - Fod.
** Dávid A. ford., Chrcst., l32.
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(9. fej.) rendelete szerint csak Dél-Mezopotámiában (azaz minden nagyobb város-
ban) tizenegy ilyen központ volt. Minden kdrumbal működön ,,kereskedelmi
kamara", melynek élén a kereskedők elöljáróia, akkádul a wakil tamkórí áilt Mmt
a helyi kereskedelem képviselője, ő tartotta a kapcsolatot az ügyfelekkel, és ö
képviselte érdekeiket a helyi közigazgatási szerveknél és a kiráyi palotrlban.

A banlaendszer őse

A gazdaságtörténészek felhívják a figyelmet arra, hogy helytelen a mezopotámiai
pénzügyi rendszerrel kapcsolatban a ,,bank" vagy a ,,bankár" kifejezést használni;3s
a Reallexikon dlr Asglriologb und wrlerasiatirchen Archcialogieban azonban szerepel
a ,,Bankhaus"* címszÓ,:l 65 ha eltekintiirrk a hagyományos fogalmaktól, aligha
találunk egykönnyen megfelelőbbet. Mezopotámiában több ezer olyan agya5áblát
találuk, melyek egyének vagy közösségek ügyleteiröl tanúskodnak, s ezek az
űgyletek trirgyukat tekinwe lényegében megegyeznek a mai bantok eljárásaival:
bizonyos egyének vagy kózössegek hitelt nnijtanak, és pénzt _ azaz ezüstöt vagy
más énéket _ fogadnak el letétbe. Éppen a gazdasági élet e dokumentumai gyóznek
meg bennünket arról, hogy a kereskedelmi ügyletek kezdeteit nem Górögországban
kell keresniink. A görög bankárok ión elódeitől a lűd és fóníciai nyerészkedőkhöz
vezet az út, akik közvetlen taníwányai voltak a babilóniai kereskedelmi ügyletek
mestereinek. Babilónban ugyanis tehetséges pénzemberek dolgoztak a palota é§ a
templom szolgálarában vagy önálló vállalkozókként.

fuánylag korán megállapítoűk a hivatalos kamadábat.lo Az esnunnai
tórvényekben és Hammuíápi törvénykönyvében megtaláliuk a felsó határát is: ez 20
százalék a készpenz (ezüsQ - kölcsörrnél és 33 l/3 százalék a gabonakölcsönnél.
Eddig a határig még nem jelentett uzsorát, melyért HammuráPi a hitelezót telies
követelésenek megvonásával sújtotta :
',,Ha azonban a hzreshcdő tőbb kamatot aett, mint (szóz qúm gabonól) e&y kurrum
utd4 (zlag) mint -lló siqlum icl se'um ezültőt (egl síqlum ezüst) után: mindabba4
amit adott, aesz (tes legten)," (M. §)**

A törvényhozó szavai persze csak agyagba vagy kőbe vésett szavak
maradtak, a gyakorlat másként alakult. Csak elvéwe alálunk bizonyítékot arra,
hogy a hitelezó megelégedett a törvény elóírta kamadábbal. Átalában jóval
magasabbat kóvetelt, aszerint, hogy mekkora koclcázattal ján a kólcsön. Akkoriban
ugyanis az adósnak számos lehetösége nyílt arra, hogy fizetés nélkül odébbálljon, a
hitelezőt hazaténében kifoszthatták stb. A fennmaradt dokumentumok azt bizonyit-
iák, hogy gyakran 50 százalékos kamátlábat is kóvet€ltek, sőt olyan esetekről is
tudunk, amikor az uzsorás csak 1,10 százalékos kamadábra adott kölcsönt.at Ahogy
nem vették figyelembe a maximális árakról és a minimális bérekról kiadon
rendeleteket, ugyanúgy az uralkodó tekintélye nem bizonlrrlt elegendőnek ahhoz
sem, hogy kikényszerítse a kamatláb mértékének megtartását. A tamkárumok
vagyoni szempontból erős és befolyásos rétege, amelynek segítségére az uralkodó-

* NémeíriLl: bgnkház.
** Dávid A. fo.d., chr€st., l34.
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nak is szüksége volt, me8tartotta függedenségét; még a palota sem men vele
szemben fellépni.

A kereskedők körében egyre gyakrabban ninnek fel olyan meggazdagodon
egyének, akik számiira a hitelnyujtás volt a fó kereseti íorrás. IIy módon tett szert
híméwe a dél-babilóniai Larszában Balmu_namhea2, aki az i. e. |9, században
folytana üzelmeit; könyvelésének ugyan csak egy része maradt fenn, de ez is bőven
elegendö ahhoz, hogy megismeriúk igazí arcár. Olyannyira feiébe szállt a dicsőség,
hogy már talnkórumnak sem cimeztene magát, Larszában nem lakolí a tamkóruwok
negyedébeq hanem kiiüön szekhelyen - talán azén, hogy a többiek ne lássanak bele
a kárryáiba. Adósaival szemben könyörtelenül lépett fel. Ha adósa fizetésképtelenné
vált, adósrabszolgaságba taszította, és szökése, bete8sége vagy halála esetére
biztositékot köYetelt. A kezes csak a biztositék telies összegének lefizetése árán úszta
meg ép kirrel.1r

A llammurápi korát megelőzó idókben nem Balmu-namhe volt az egyetlen,
akit ilyen hírhedaé tenek a hitelúgyletei, Az ismert óasszír kereskedelmi telepűlé_
sen, Kánisban szirrtén virágzon a hitelgazdálkodás, a helyi levéltár iratainak nagy
része adóslevél. Az adós (az asszír kereskedő vagy a helybeli lakos) ezzel kötelezte
magát, hogy bizonyos hatfuidóre megíizeti a kölcsönt és á kamatokat, Ismer|ük az
ezüstöt, ónt vagy gabonát kólcsönzó kánisi ,,kereskedelmi cégek" nevét is; az
asszírok mellett a vagyonos helybeli polgárok foglalkoztak efféle ,,ügyletekkel".

A penzügyletekről sok feljegyzés maradt ránk a mári palota levéltárából is
(3. és 4, fej.). Ezek már nincsenek messze a mai csekkektól vagy hitellevelektől.
Samsi-Adad király gondos atyaként ezt írja Assurból Máriba fiának, Jaszmah-
Adadnak, akit el kellen lámia bizonyos összeggel a menyasszonya megvásárlásához:
,,Magam hézből hizbe 3 bi.tum' ezüstöt tudok adni, Ami a többir i eti, Lalnunak
tribldt adok I bt|um ezü§ről."44 Ez kétségtelenül hitelügylettel álcázott számla,
mellyel megtakarította 30 kilogramm ezúst átszáííitását Assurból Máriba,

A kereskedelmi viszonyok fellendülésével a termelés fejlődése nyilvánvalóan
megkóvetelte az üemeltetési eszközöket. Így alakultak meg a ,,bankcégek", melyek
hosszú idóre (a babilóniai gazdasági élet úibabilóni záró korszalúig, és még a perzsa
uralom elsö évtizedeiben is, amikor a babilóniai termékek előn már új énékesítési
piacok nyíltak) jóvedelmező foglalkozást jelentenek. Számos esetben családi
vállalkozások voltak, nemzedékől nemzedékre öröklődtek; az ilyen vállalkozók
égtábláján Babilónban ez állhaton volna: ,,Egibi és fiai"l5, vagy Nippurban
,,Murasu á fiai"4 Ha e két c€ kereskedelmi irataival meg akarnán_k ismerkedni,
a kereskedelmi és ügyleti táblák százait kellene áttanulmányoznunk. Az említen
égek mirrdenün gondosan fel|egyezték az általuk nyújtott kólcsönöket és a
magukra válalt kótelezetségeket: az átveí társulati osztalékokat, árut és letétbe
helyezett penzt (azaz ezüstót) stb. E vállalkozások rendkívü magas önköltséggel
műköltek, ez azonban me$érült az uzsorakólcsónökből, az elzálogosított telkek
ielzáogaibol és abból a követelésüktól, hogy az adósért a kezes feleljen, vagy tóbb
adós egymáscn kezeskedjék.

A palotrinak nem volt kónnyű dolga, ha gátat akart vetrri a pénzmágnások
harácsolásának. Tekintettel kellett lennie a kózérdekre és az ország gazdasági
egyensriüyára, amely részben a szélesebb rétegek teherbírásától függött, de alakulá-

'16111*n=30,3ks.



A kalmárokól a banlvirokig

sát kisebb-nagyobb ménekben az is befolyásolta, hogy a kincstár rászorult a

vagyonos rétegek segíségére. Az uralkodó rendszabályozó intézkedé§ei félúton
megrekedtek; a ió uralkodó arra törekedett, hogy legalább az uzsorások önkényeske-
désének legkiívóbb eseteit megorolia. Az esnunnai törvények szerint kiskoruaknak
és rabszolgáknak nem nyúithaaak kólcsönt, és semrnit sem fogadhatak cl töliiLk
letétbe. Hammurápi (lló,, l77. §) enyhitett a kezesek kegyetlen sorsán: halálra
kinzásukat halállal biirrtette, és az adósrabszolgaság időartamát három évre
korlátozta. igy is nehéz sorsa volt az eladósodon csa!ádnak, mert rendszerint az adós
feleségét és gyermekeit is adosrabszolgaságba vetették.
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Városót, mint a zladgalaúot, főól elhergetan,
mint a madarat, feszhffil í*iasztottt

jó piaci órn üzony elab4
ftint a prsztasággő ailt uámsban, port haoamh beme . . ,

Az Enmerkar v€f§€úgéc Aratta univel című sumeí €po§z_
hiI

Komorrjczy Géza fóídíüi§8 (Kistiitör, l23)
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Á báborit és béLe mozaikzászlóid' alatt

A beke es a nyugalom aranykora véget ért, amikor a gazdasági különbségek, melyek
rendszerint a kedvezóbb ödraizi fekvésből és a könnyebben elérhető természeti
kincsekkit adodta\ következetesen viszályokhoz vezettek. Elő§zör a faluközösségek
ütnek raita e$ínisoí\ vagy indítanak egymás ellen rablóhadjáratokat, a kisebb
csetepaték azrán hábonis ósszecsapásokká fajulnak, melyek hamarosan ólnőnek a
helyi kottíliktusok határain. A sumer eposzokban már a történelem elötti kor hősei
is fegyvert csörtetve, erőszakosan lépnek fel,t Hábonis tragédiák, lerombolt
városok, foglyok kegyetlen sors4 halottak ezrei - mindez sótét árnyékként borul
a mezopotámiai irodalomra és műveszetre. Nern egy királynak a háboni adta meg
élete énelmét; az uralkodók a feliratokban és domborműveken szívesen ábrámltat-
ták magukat gyözedelmes hódítókként.

Már a 3. évezred kőzeperól fennmaradt két ilyen iellegzetes gyóngyház és
lazurkó berakással ábrázolt jelenesor, amely az Ur-i királyi temetőból kerúlt elő (3.
fe|.) s amelyet hagyományosan A luiboú és hikl mozaikzászlójaz léven emlegemek.
A háborut ábrázoló oldala feliiüról a harmadik sorban rendkívül mozgalmas
ielenetal kezdödik: a gyöztes hadsereg diadalmenetével, amelyben négyes szamár-
fogatok húza nehez harci szekerek gázolnak át az ellenség tetemein. A középső
sorban látható a hadifoglyok menete, a mezítelenre vetkóztetett foglyokat nemez-
köntöb€ ö|tözött, bőrsisakos királyi hoplitlik harci falanxa tereli maga elótt
előreszegezen rövid kopiával. A mozaikászló közepen (az ádók metszéspontiában)
helyeaék el azt a ielenete! amely a legnagyobb megaláztatást ábrázolia: egy földre
taszitott foglyot ütlegelnek, hogy ezálul a többieket megféIemlítsék, és engedelmes-
segre kényszerítsék, E )elenet hatását még fokozza egy apró részlet: a legutolsó
fogoly megkínzon sorstársa felé fordítja fejét, mintha csak annak iaiveszékelése
késztemé erre. A legfelvi sorban a megkötözön foglyok vonulnak, a győztes fél
katonái egyenkent vezetik el őket a kiráy előtt. Középen az uralkodó alakia kissé
kimagaslik, és így valójában az egész kornpozíció csúcspontját alkotia. A király
mögött úsasé8vi§elői álnak, és a háttérben a harci szekere látható (9. kép).

A mozaikziszló rnásik oldala a békéé, de voltaképpen ez is csupán a háboni
tetópontia: a gyóztes uralkodó üadalúnnepe, aki lakomát ül, és örtiLl zsákmányának.
A legalso sor a hadizsákmány elszálitását ábrázolia. Ciklikusan ismédődő ielenet,
ahogy vezetik a szamarakat, és leveszik róluk a rakományt, amely meglehetősen
súlyos lehet, mivel a teherhordó a homlokán áwetett hevederrel is igyekszik azt
megtaítani. A középs<i sorban hajtiák el a jószágot: a bikákat, juhokat, kecskéket, de
nem hiányoznak u il,dozaíi güölyék sem. A felső sor a tisztségvis€lók lakomáját
mutatia, akik lantpengetés mellett iddogálnak.

Umma és I agas ftaldlry|tdiánal megoldása

Az uralkodók feliraaiban gyakran esik szó háboruról és békéről, A legfigyelemre-
méttóbb közüü a lagasi En-temena felirata a 3. évezred közepéről, amely két
szomszéd város, Umma és Lagas_Girszu* határvitájának krónikája. A vita a

* A mai Telló Ginzu sumeí váro§t reiteEe magában; §zomszédsá8ábán terült el Lage§, a mai al-Hibba,
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csatoma (valószínűleg a mai San-el-Haya) menti termékeny óvezetért folyt, mely
valóságos természetes magtára és igazi lédorrása lehetett annak, aki binokolta.

A feliratban az rill, hogy Ningirszu isten (Lagas-Girszu olalmazója) és Sara
isten (Umma olta|mazóia) uralmának hatáíait elóször maga Enli| isten ielölte ki.
Késóbb ennek az intézkedésnek az emléke elhalványtlt, és a határt úira ki kellen
ielölni. Szatramnak, az igazság és az igazságosság istenének uasítására tette ezt meg
Me-szalim, Kis uralkodója, Ujra kijelölte a hatán, es hatriroszlopot álliton fel mint
látható támpontot az eljövendő időkre. Us, Umma uralkodója azonban seregével
kidöntöne a határoszlopot, és baön Lagas-Girszu területére. A krónika így szól:
,,Ningirsn!" Enlil zliüze, (Enlil) igaz szavára Utana elblt hábonit folytatatt. Enlil
szaodra újuk boitotta hatalnas hólójót. A mezőa (különböző) helyehen, hahnokba
rakta a hoktestehet, E-ana-tuma, Lagas enszije, En-temena, Lagas enszijének
nagfuityja, (él En-a-kale, Unnu mszije, a haürt kijehlték: az ldnun (csatoraóűl)
Guedinig árkot á*ak, az óroknáI feliratos oszlop(ob)at óIlítnttak" Me-szalín oszlopát
a hel!ére dllítot ik. . .'\*

A vita azonban ezzel nem zárult le. Az elveszten háboru a legyőzött számára
teóleti Veszteseget és hadisarc terhet jelentene, A vereséget szenvedett Umma
város mintegy l|5 négyzet}ilométer termőföldet veszített el, s ezenfelül évi 40
nagy szila árpát kellett adókerrt lerónia. Nem csoda, hogy a visszavágás vágya
fűtötte, s annál inlább, minél tovább tartott fizetési kötelezensege. Ur-Lumma,
Umma uralkodója negyven év műtán nemcsak hogy besziintette a kötelező adó
beszolgátatáság hanem a határoszlopokat is kidóntöne, és lerombola az istenek
kózeli §z€ntélyeit.4 Lagas területeről En+emena, E-ana-tuma fia szorítona ki, ahogy
a krónikás rnondia: ,,Utvna belsejéig llísszaz.lette (az ummaiakat).. . Seregének
holttestát a tnezih, ahol heaertek, őt helyen halornba rakta."

Miután En-temena tróffa lép€tt, vissza kellen még vemie Ilu, a trónbitorló
ummai uralkodó timaüsát. Ez a nippuri bíróság En-temena javára hozott egyeaető
határozata alapián tórtént. En-temena ezután sikereinek emlékére isteni oltalmaá-
inak hálából szentél}t emeltetett, és átkot mondon mindenkire, aki a régi határt
megsértené.

A két ellenfél ellensegeskedéset azonban nem szüntene meg sem a nippuri
bíróság egyeaető határozata, sem a legfóbb istenek biintetésétől való félelem. A
legyőzön felet mindig az ,,élet vizenek", a harár menti lédontossági csatoma
megkaparinásának a vágya sarkallta. Á két város küzdelme Uru-inim-gina lagbsi
uralkodó idejéberr dólt el, mégpedig __végervényesen Umma javára, ahol ekkor
Lugal-zage-szi uralkodon (a. fei.)l. O egy agyagváza feliratában a kóvetkező
reítenetes átkot mondta ki:
,,Ellensegan, ki ezt a helyet rneghódííatta és megsenmisítette, úgl takilja oiszont a
aárosát, mint merga kí,gik fészhi| odroxinak erődíhnénye porró z:óljéh, fogfájós
dlljon az elbnség paloűjdnak helytartóiba!'r

Az állúdő hadsereg és a tartalétosok

Mezopotámiában a hadviselés elsö nagy korszaka az akkád Saml-kín uralkodása

* Komoíóczy G. foíd., cbre§t., 92.
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ideién következen be, akit egyes assziriológusokr a világtönénelem első imperialis-
tájrának tananak: csak nagyhatalmi célokbol hóditon a Perxa-öböltől Szíriáig
Ki*izsiág es Ciprusig. Samr-kínnak €gyrészt állandó hadserege volt - egyik
felirauíban azzal dicselszik, hogy naponta 5,100 férfival ebedel -, másrésa a
Brtalekosók behívágival álíthaton fel további hadtest€ket 8

Persze nem volt ez így minden korban. A III. Ur-i dinavtia idején a hóöó
hadiáratok majdnem száz évig szúneeltek _ ezt az időszakot pax sumcricónak* Á
nevezik.9 A III. Ur-i dinasaia uralkodásrinal évszázada alan a bürokratikusan
meg§zervez€tt birodalom v&eleínr€ rendezkeden be- Ezt a taktikát tül<rőzik az év-
nevek is. E korszak Sauren kiadásában kózzéten okirataiban például ezt az év-nevet
olvassuk:,,Epl etrzel azulti4 hog Su-Szín kirdly megépíltette cz *trurni falak" _
azaz a nomád amufrúk b€tórései ellen emelt védófalat,

Persze ezekben az időkben is meg-megcsörrentek a fegyverek - Sulgi
hossá uralkod.isa idején hadiriratot inditon Elam ellen _, mégis elsösorban a
kereskedó§ epitészek cs irodalrnáíok iutottak szóhoz. Az Ur-i birodalom azonban
ráíteten az 

"erkölcsök 
finomodására": katonai ereje elégtelennek bizonyrrlt a

nyugats€mi amrrrni törxek friss ereiével szemben, így a sumer énekesek győzelmi
oda helyett csak a híres S#ard Ur uiros pusztulása ftlött ciínű költeményt írhattá*
meg (l2. fei.).

}ümmurápi, az amumi dinasztia legnagyobb uralkodója a niünyomórésa
hoditó politita fö eszkölül szolgáló hadsereg tökélet€§ megszeívezését taíona
szem előtt.lo Mint a hadsereg legfóbb parancsnoka irányelveivel és rendeleteivel
sokszor sált bele szervezesi kerdérckbe, elsősorban a vidéki városok helytartóinál;
ide sorolha§uk a tórvenykönyvébe foglalt sámos előírását is, melyeket a legrégibb
katonai szabáyzat íBgvrinak tekinthetiink.

A hadkötelezettség elvben általános volt, ellenórzése céljából vezették a
hadköteles€k névsorát. A f€Irnente§ egyedü az uralkodó hatá§körébe tartozott. A
helytartónakl' arra a kerd€§ére, vajon felmentheti-e a hadkótelezettség. alól a város
négy pek|ét, Hammunipi azt váaszolta, hogy csak egy€t menthet fel (ezt név szerint
megemlítefte), de őt is csupán azzal a feltétellel, ha helyettest áIlít a helyébe.

Hammurápi a hads€reget két nagy részrc osztottrr fel: gyalogságra és a vizi
harcra kitépzen alakulatokra**, azaz valámiféle ,,tengerészgydogsága". Törvény-
könyve nem tesz említést a lovasokról és a szekeresekől, ezek maid csak ezer év
műya, az a§szír nagykifályok uíalkodísa ideién |umak szercphez, A hadkötelezen_
ség teljesitése csakis személyre szóló volt, nem lehetett helyenesr€ átruházni. A"ki a
behívóra nem jelent meg, vagy zsoldost küldött maga helyen, életével latolt.
Vagyonát sem az órökösei kapták meg, hanem arra a személyre szállt, akit maga
helyett a harcmezóre akan küdeni (2ó. §).

Hammurápi megvédte seregének közkatonáit a parancsnokok öntényével
szemben, akiknek két kategóriáiát kiiüönböztették meg - még sumer kifeiezésekkel:
a írugasabb rangú volt a pa.pa, az alacsonyabb rangú az anu-bánda (akkádul
lapuuúm'1. Modem fordításokban ezeket rendszerint ,,kapitánynak" és ,,hadnagy-

' Latinul:,pumcr bekc", - Ford.
** Ez€tt al.kulatok tagiainak akká<t nevc: óái'rrrrrr, lefo.dítá§l sok problémál okoz. Szó §z.rint: ,,halász";

A, Finet a tiirvenylönyv legllabb fraocie foldftárában a ,,sapcur" (u!i§z) Lifeiez€st haszDália, M.
BiJot 

"cha§§€ut"-nek 
(vadá§z) forditia. (ARüiT xI,25t.)
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Az asszír hadsereg ,,pantonhftlon" hel ót ep folyia. III. Sulmónu-asarklu balawati
(Ingur-Enlil) bronzkapujónak 28 ml magas tlomborműrészlete. Londou Bitish
Museun

nak" forditiák.l' Ha e parancsnokok közül valamelyik az alárendeltje kárára loFíst
vagy sikkaszrást követett el, kegyetlenü bánt vele, vagy m€8vesaeBetés feiében

berbe adta egy harmadik személynek, vagy nem kelt a védelmére, ha erősebb

ellenféllel keri.i{t szembe - a bűnösnek talált parancsnokot halálía ítélték (34. §),

Hammurápi számára a hadsereg a birodalom kiépítése szempontiából elsórendű

fontosságt volt, ezért nemcsak a fegyelem megszilárdíására törekedett, hanem

kellóképpen gondoskodott is a katonáiról.
Ene akkor is törekedtek, amikor nem viseltek hadat. Ekkor ugyanis a

katorrák gazdrilkodhattak a nekik adományozott, elidegeníthetetlen birtokon: aki az

ilyen binokot megvásárolta volna, elvesaette volna a pénzet, és a bitok újra
visszakeriiLlt volna eredeti nrlajdonosához; birtokosa nem adhata zálogba a

hitelezöjének, sem ajándékba a feleségének vagy hozományba a lrinyának. Csak a fia
gazdálkodhatott raiu tovább; ha pedig a fiú még kiskoni volt, anyja kötelessége volt
á fiú felnevelése, s ezért ó rendelkezett a birtok egyharmadával (29. §). Hammurápi
megtiltotta a katonáiára bímn iósás iuh, kecske, senés és szarvasmarha eladását is.

E jóság megvásárlóia szinten elveszítette volna a pénzét (35, §). Aki a rábízott
biítokorelha8yta, és egy évig nem tért vissza, az egyszer s mindenkorra elveszítette

azt, Ha valaki tr.írom évig gazdálkodott olyan binokon, melyet a tulajdonosa

elhagyon, akkor a birtok végérvényesen rászállt (30., 3l. §).- 
Hammurápi gondoskodon azokól is, akik al ellenség fogságába estek. Ha

sikeriiüt megszökniiik, visszakapuik egykori binokukat, akkor is, ha azon már valaki

más gazűlkodott - tekintet nélkü arra, hogy az igazi tulajdonos meddig volt távol
(27. §). Ha tarnhirum váltotta ki, és hoza haza a foglyot, költségeit a faluközösség

terítette meg; ha annak nem állt modiában, akkor a falu}özósség temploma; ha a

templom sem tudta megfizemi, a|<kot a tamkárurnnak a palota kincstára térítette

meg a válságdíjat. De még ennek megtérítése fejében sem nyúlhattak ahhoz a

binokhoz, amelyen a katona fogságba esése előn gazdálkodott. t;

A fogsrigot mint a kárvallott fél önhibáián kívül történt ,,szolgálati
baleseteként" foglalúk bele tlammurápinak a házasságról szóló törvényeibe is :
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,,Ha egl avlelul hadifogslrgba emm, házdban van ennizlaló: [fel]aége, [níg fer]je
[űool w]4 [testJét [iíriz]ze neg" és fwimak hdzdfta [ne hőkőzJzek be. Ha az illető
nő [tes]tet netn ffizle meg, hanem mósnak hóz<iba kiiltözött be : en e a niire
bizonyítmnak r4 s azuün znss,ih őt a oízbe.
Ha egl auté|vrn hadifogsdgba enlén, h<izában ennioaló nincs: felesége mómak a
luizóba bekóltözhat; az i|rcn niítuk bűne nincs.
Ha egl auÉlum hadifogsógba enén, luizóban ennioaló nincs, s enuk kijwthzztében
febsege nuinak a háziba költözőtt, és ott fiakat szüh, uróbb azonban (ekő) !árje
hazatért, s air\sdt elérte: ez a nő *ioólasztójóhoz< térjen oissza, s iclőkőzbefl szübtett
fiai kinesék (i7azü apiuhat." (l33_ l35. §)*

A további hábonis koníliktusok - melyekben már korábban is Assziria
jászota a fószerepet - kihasználására mutat rá egy, az i, e. l l. századból származó
akkácl nyelvű dokumentum, amely Assur_ban-apli ninivei könyvtárából kerúlt elő.u
Az aszíriológrrsok ezt az ékirásos emléket szakmai nyelven ,,szinkronisztikus
tórténetrrek" l' nevezi.k, mert krónika formában leirja a közepasszir uralkodók és
Babilónia kassú urai között több évszázadon át dúló hábonis és politikai vi§zályokat.
Nyomon követi az Asszíria és Babilónia közótti hatír változásait is, természetesen
asszír szemszögból. Asszíriát §ohasem említi legyózótt félként, Egyeden asszír
uralkodó esetében sem utal arra, hogy a szomszédaival fennálló viszílyait döntóbi
rosági határozat útián intézte volna el, mint ahogy az Lagas és Umma határvitáiá-
ban tónént.

A feglveret és a vfoosostromoL baűtecbnitáia

Már az ósumer faluköássegek is használtak fegyvereket. Mihe|yt a konfliktusok
nagyobb méret€ket öltött€k" megkezdödött a fegyverkezési v€rseny. E-ana-tuma
nuir iobb fegyvereivel es iobb uttilcá|ával győzi le ellenfeleit, arri jól látható a
Kese|tíi-sztéh (l0. fej.) domborművén: a zátt csatarendben harcoló, paizzsal és
kopjával felfegyverzrtt lagasi harcosoknak mindenképpen nagyobb esélyiü volt a
g!ő?Éleí:re. L Kewlyű+züIaől és A hóboni és béhl mozaikzószhjótól az asszít
zsamokok domborművein ábrámlt híres csataielenetekig vezetó, ínaidnem kétezer
éves úton még sok megálló l€hetett. Az asszírok harcművészetébeo hosszú feilődés
visz a csúcsra. A szakszótárakban es encüopediákban ,,poliorcetika", azaz városost-
romlás címsá alatt ismertetett tudománlrtto 16 csak nagyon röviden érint|iik.

E hadműveletek fő céLia az ellenséges város bevétele volt. Leírásuk
fennnaradt pelüul abban a mári dokumentumban, melyben Isme_Dagan, Ekalla-
tum uralkodóia hín ad fiverenek, }aszmah-Adadnak, Mári alkirályának:
,,Miudin wghodítnttam Taran, Hatka és Suahan oárosokat, elíirctőrtan Hurqr
aároxihoz. Milulyt kiirülzártan, felóllíttauam az ostromtonlokat és a íaltijrő
hnsohat, és Mt n*p lhtt bel)ettan Ömendlzzél!"|1

Ez akér azkőz: az o§tromtorony, akkádul dimtu (mnt rokort értelmű szava,
a dimn =,,megerösitett fa|u", azaz faluközösseg; 4. fej,), és a faltörő kos, a 7Zsü4
alkotta az er&ítínen í támadó hadsereg technikai felszerelésének alapiát. E
berendezéseket valószínűeg Mári városában készítenék. tr A torony kerekeken

* Dáüd A ford, chít§t., 137-138.



Feglverek és diplomaták párbeszéde

Hatkaekű faltiirő kos: a harckoci asszír őse (í e. 9. szózad). A 28 an magas balawati
donbotmű fészlete. I-ondon, Bitísh Museum

gördüq és teteie iól védte a csricsán harcoló legénységet az erődítmény bástyáiról
támadók ellencsapásaitól. Eközben a faltörő kos ,,feiét", melyet a torony alsó
részében elreitőzön legénység tolt előre, úgy irányították, hogy rést üssón az

eródítmény falán. Kisegíó eszkózként használták a létrákat, melyek felállitásrihoz a

szintkiilönbség kiegyenlítésére néha mesterséges tóltést is emeltek. Ezenkívúl
alaguakat és aknIíkat is vájtak az ellenséges erődítrnény falába.

Sót az asszír hadseregben voltak ,,pirotechnikusok" is. Assur-ah-iddina
feljegyzeseiből megtudiuk, hogy a támadók az ostromlott város bevételének
meggyorsítása é|iábó| ,,az éjszaha csendjében olajat tintöttek a uirfalak kijré anelt
tiilűsre, és azt lruggnijtottók". '9 Kérdeses, hogy az asszirok ismertek-e más olyan
pirotecbnikai fogásokat is, mint amilyen peldául a palesztinai Szihemben talát
lándzsalelettel bizonyitható: a lándzsa nem hegyben, hanem tojás alakú, nyílásokkal
ellátott fémburokban végződön, amelybe ola|ial átitatott kócot tömtek, és a lánidzsa
elha|ítása elótt a kócot meggyújtottrik. Az asszír domborműveken ábrázolt |elenetek
hátterében az égő városok mintha erre a gyijtófegyverre utalnának,

Az asszííok nemcsak az ostromlás techniká|ában bizonlultak mestereknek:
ugyanolyan alapossággal építették eródítményeiket is.20 Ebben régi hagyományokra
ámaszkodak, Elég, ha Uruk híres várfalaila emlékeztetíink, melyeket már a
(ilgames-eposz is megénekelt. Vagy Mári városának hatalmas erődítményeire.
Asszíriábol Assur és Ninive város falai mellett tipikus példaként emlídretiii& meg
elsősorban Djrr-Sarrukint - ,,Sarnr-kín váíát" i égetett téglábol rakott várfalainak
vastagsága 24 méter volt, és 1,5 méter kő alapfalra épültek; a várfalból szabályos
távolságokban tomyok emelkedtek ki. A várkapukat úgy épitették meg, hogy már
eleve számoltak az ostrommal: a kapu előtti teret két oldalról bástyával biztosítot-
úk. Nem kevesbe haalmas eód volt Babilón, amelynek a Nabú-kudurri-uszur által
épíftetett városfalait (3. és 4. fe1.) az ókor egyik csodájának tanották.

Mindezek az intézkedések érüetóek, ha figyelembe vesszük, hogy Asszíria

15l
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és Babilónia hosszú évszázadokon át ütközőállam volt a megszámláhatadan
tömegben nitörő barbár népek kegyetlen támadásaival szemben,2l

Az állandó asszír hadsereg tórzsét az íiászgyalogság és lovasság alkotta; az
utóbbit Hammurápi még nem ismme, Ez az állandó hadsereg a Szargonidák kora
óta körüb€liiü 20 000 íiásá és 1500 lovast számlá]t 22 Emellen az uralkodó
rendelkezesére állt a testőrsége, es voluk még további egységek is, melyek nem
tartozak közvedenü az ő parancsnoksága alá. Az állandó hadseregbe írnokok,
tolm,ácsok, hírszerzők es jósok is anoztak, és szükség esetén behívás ú§án is
kiegeszítették a hadsereget, igy aztán lészáma jóval meghaladta a százezret.

A badifoglyot és a túszok

A foglyok ielentősege mind társadalmi, mind gazdasági §zempontMl akkor nőtt
me5 amikor már nem ölték meg őket, hanem rabszolgákként munkára fogták. A
paloagazdaságban dolgozuk, esetleg az uralkodó a templomnak aiándékozta öket,
ahol szolgákként a fijldeket művelték, vagy a műhelyekben robotoltak- Már az
óbabilóni korban kialakultak a férfi és női foglyok táborai,zr még ktiLlön elnevezésiik
is volt: bit aszírí _,,hadifoglyok háza".2a Az asszírok a foglyokat eleve lázadóknak
tartották, és ennek megfelelóen mindig rendkívúl kegyetlenül bántak velük. A
foglyul ejtett ellenséges uralkodókat befogták a gyóztes kiráy szekerébe, melyet a
diadalmenetben huzniuk kellett. Néha a nyakukba kötönék a vesztes fél egyik
harcosának levágon feiét, máskor az omrkba karikát fűaek, és ketrecbe zárva, gúLrry

tárgyává téve,, állítoták ki őket a fókapuhoz (IL .kép).
Az élve maradonak elrettentésére a foglyok egy kiválasztott csoportiával

küöniben kegyetlenü bántak el: levágtrik a végtagiaikat, omrkat és fülüet,
kisairták a szemiikeq kitéptek a nyelvtiket, karóba húztrik vagy elevenen megnyúz-
ták őket; az ellenseg gyermekeit b€árták a meghódított városba, melyet azután
felgliitottak.r5 Az asszír hadvezetés elvetemütségében is rendszeretőnek bizonyult;
a katonai ímokoknak pontosan fel kellett |egyezniiiLk a levágott feiek sámát, mert
csak a levágon feiek bizonyíthaták, hány ellenséges katonát óltek meg,

Egyik feliegyzese szerint Assur-ban-apli annyi arany jutalmat ígért annat,
aki a káld Nabú-bel-sumátét élve lagy halva szine e|é hozza, amennyit a kád
ellenfele nyom. Nabú-bel-sumáte, nem fudván már elmenekü|ni, te§tőrével lesá-
ratta rnagát, hogy elkeriiüle a gyalázatot. Holttestét az elamiak besózták, és elküldték
Assur-ban_aplinak, aki eszeveszett düében levágana a feiét, és hűden bátyia,
Samas-sum-ukín egyik kegyencének nyakába akasztotta.zo

A legyőzött országnak azokat a lakóit, akik e kegyetlen bünteté§töl
megrnenekii{tek, rabsmlgikkent a győztes országába huícolták. A férfiakat csopor-
tosan összeláncolták, a nyahrkra néha szoritóvasat húztak. A nök a gyermekekkel
szabadon mentek, olykor szekéren vinék őket, de nekik is sok megaláztatásban volt
részíi&. iÁir útközben zaklatták óket az őrók, miként a bibliai idézet is leíria a
leigrizon lakosság erőszakos elhurcolását: ,,szokngci.d szegéllét arcodig aneletn".
(Nűun pó,féta kiiryoe 31 5)

Már a tuszok szerepe is ismert volt hadviselésben. A gyóaes hadve#r a
legyózön ellenseg soraiból kiválasztott egy jelentós személyiséget, gyakran magát az
uralkodót vagy családiának valamelyik tagiát, a városába vitene, és on fogva tanoma
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Egl magasabb beoszttásti, néo szaint nem ismert asszír tisztségviselő fejének hő
donboműve; tahszínűbg fegruert viseh, nelyeh egl része kiLitszik a bal oólla
nögül (i e. 18. század oege). Piizs, Louore

mintegy biaositékául annak, hogy a legyőzött országban helyreáll a rend, és
lakossága megőrzi nyugalmát- Jellegzetes példát találunk erre a mári palotalevéltár
iratai közön; Samsi-Adad ea íria fiánals faszmah-Adadnak:
,,. . . Ha a túsnh mzgérhcznek, neúk jegleztessék fel Ezehet az embereket ruir hóíon
éve ntn jegnzék fu. Ebből az alkalomhil bocsáttassék szabadon két túsz!"

Sok asszír uralkodó hasonlóan ián el. Sőt azzal kérkedtek, hogy megkímél-
ték az ellenfél életét, és a családagiaival együtt csupán valamiféle előzetes
leartóztatásba helyeaék.zz Ismeretes Jechonia iúdeai király esete, aki a zsidók
Babilónba történt elhucolásakor II. Nabú-kudurri-uszur úibabilóni uralkodó
nevezetes fusza lett, Sá van róla mind az ékirásos forrásokban,zo mind a Bibliában
(Kirólyk II. börylle 24; 6). Nabú-kudurri-uszur niszáról méltóságához illően
gondo§kodott. Az ételt egyenesen a királyi palotából küldték neki, és valószínűleg
nyomavtó ma8ány sem gyötóne, mivel együtt volt Türo§z, Büblosz és más városok
főuraival.

A tttíborus idők megszokott következménye volt, hogy a faluközössegek
lakói félelmiikben elmenekűtek, és idegen országban próbáltak úi életet kezdeni.ls
Persze nemcsak háboru késaette menekülé§re az embereket. Egyesek azén hagyták
el hazájukat, mert elfogatá§i parancsot adtak ki ellentik, s olykor elszóktek
rabszolgák is, hogy visszanyeriék személyi szabadságukat. Mári dokumentumokban
számos adatot taláunk arra nézve, hogy néha egész embercsoportok szökéssel
próbáütak megszabadulni a hadkötelezenség vagy közmunkák terhe alól. A kassú,
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hettita es egyiptomi uralkodók szerződést kötöttek egymással e menekültek
ügyében: a szerződő felek kötelezték magukat, hogy szerződő tínuknak kiadiák a
teríilettikre menekii{teket. Néha előfordultak politikai emigránsok is. Tudvalevő,
hogy II. Nabú-kuduni-uszur udvarában a különféle idegenek tarka társaságában
egy méd is élt, akit kifeiezenen emigránsnak tanottak.

A menekütek kón voltak nók és gyermekek is. Egy ugariti szöveg, amely
az ékírásos kultura hatáneriileteről származik, közli az ugariti háztanásokba
beo§ztott nők és a gyermekek.lisáiát. A nóknél feltiirrtetik, hogy az illető elókelő
származásí személy-e, vagy a teljes iogu osztrilyok egyszerű tagla, esedeg csupán
rabszolganő. A gyermekeknél különbséget tesznek fiúk és lányok közön, valamint
származásuk szerint. E gyermekek azonban nem a listákon feltiintetett nők
gyermekei, s az egész iegyzék azt a benyomást kelti, hogy nagy sietségben állítotuik
össze. Ez a kóríiümény az asszíriológusok körében számos ellentmondó feltevésre
adott okot. A iegyzékben a nőkről ax íriálg hogy Alasijábő|, azaz Ciprus szigetéról
származnak, a később megtalílt ugariti szövegektxíl azonban nyilvánvaló, hogy
ebben az időben Ugarit es Ciprus baráti viszonyban volt egymással. Igy a
legvalószínűbb az a magyarázat, hogy Ugarit valamilyen veszély elól nniiton
védelmet es hailékot a ciprusi nőknek és gyermekeknek. T

fuade és Elam békeszerződése

A mezopotámiai történelemben aránylag korán sor kerüt egy valóban nemzetkózi
érvényűnek minfuíúető szerződés megkötésere. A szerződó felek: Narám-Szín
babilóniai uralkodó es Hita*, Awan (talán a mai Sustan) dinasztiájának elami
uralkodója. Narám-Szín elfiei még harcban álltak Hita őseivel, mint erröl
Sarnt-kíru Rímus és Man-isnisu feliratai tudósítana\ de Nanim-Szín taktikát
változtaton, és i. e. 22ó0 köríiLl szóvetségi szerzódést kötön Hiával, Ez nemcsak a
legelső dokumerrtum, mellyel Elam a világtörténelem színpadára lépett, hanem a
legregibb ismert nemzetkózi szerzódes is, A szóban forgó verződest agyagtábláía
írtik elami nyelveq miridkét oldalrin hat íiiggóleges oszlopban, Ez az elsó elami
nyelvű sáve5 melyet sázadunk eleién fedezen fel egy francia expedíció Insusinak,
az egyik elami föisten szuzai te.mplomának romiai kózött.3'

Noha a szerződés szii$ege tóbb helyen megsérült, mégis seiteti e fontos
dokumentum urtalmát. p*|'szerződés elóször is pinenkira istennöre és 27 etami
istensegre hivatkozik ryínt érvenyességének biztosítóiía, Ezután követ]<ezik a
kinyilatkoztatás: ,,Ezaí istenségek előtt mindkat kiróly luithlaüt fejezi ki." A
második oszlop végén ez áll: ,,Tanúnak hhnm Szigasum istennőt, Napir hoklistent
és Narnntea ;stennőt." csak e vallásosan emelkedett bevezetés uán következik az
elami szerződó fél iinnepelyes nyilatkozata: ,, Nardm-Szín elbnsége az én ellenségem

§ Nanin-Szín banitja( ) az én barótom(?) §." A dokumentum a köve&ezó
szavakkal zárul:
,,Tartassék mcg ;tt 4 béha! Szűnjék neg minden oiszály! Nyelje el a fild azt, aki
mzgsze§ a szetzőüst! Csak settani rossz ne tőrténjéh! Alattoalőink leoeik ellettségetl,

* Egyesek §z€riít gz elemi szerrődő fél: Puzuí-In§u§inak, ugyanis a Hita olvasat bizonytal.n. - G E
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hatalmad negerősíti\ nindnt elbnóIlást megtiiraek. Áldozatot mutattotl be Insasinak
istemu\ hop szilórdítsa meg Naróm-Szín hatalmdt. kprcn <itkozott nindenki, aki
ezt a tóbkit eI akamó tlinni a tanplonból!"

Ea a szövetségi szerződést azonban nem két egyenrangú fél kötötte. Az
elami uralkodó az akkáddal szemben hátrányban volt, mivel országában tartózko-
dott a másik szerzódő fél hadserege, és az elami lakosság kénytelen volt
gondoskodni e hadsereg ellátásáól, hogy ezzel eleiét vegye az Agadéban fogva
unon elami tuszok súlyos bántalmazásának. Az elami uralkodó e szerződésben
anól is kezeskedi\rz hogy mindenképpen igyekszik majd ,,Akkád felől elhdrítani a
oeszá}í". Narám-Szín bírodalmát ugyanis nyugtalanítonák a qunik, Elam szomszé-
dai; ezért is volt Narám-Színnek ennyire érdeke ez a szerződés, amely már
önmagában elrettentette a qutukat Babilónia megtámadásától, legalábbis a kér
szetződő íél életében. Narrim-Szín utódai amnban már sem diplomáciai, sem
hatalmi eszközökkel nem tudtak úná lenni a helyzeten, és így a quűk lettek
Babilónia urai.

Diplomácia és p,ropaganda

Ahol a mezopotámiai uralkodók fegyverrel nem boldogultak, ott a diplomáciát és a
propagandrit vetették be. A tökéletességig fejlesztették az állami propagandát, s ez
annál is hatékonyabbnak bizonlult, mert szolgálatában ált a vallás _ a kor
szellemiségének fontos tényezóje. Szokissá vált, hogy úgy teriesáették a nép elé
egy-egy hadjárat tervéq mint valamelyik haalmas isten parancsát.33 Máí a sumer
időkben .._ ahogy ezt Az ellenség harchepességének első megrendítése című feiezetben
S. N. Kramer igen érdekesen leírull - az uralkodó a gyengébb ellenfelére
gyakorolt nyomását Inanna istennő parancsával magyarázta.

Ez a módszer küönösen hatékonyan érvényesült az asszir terjeszkedés
időszalúban. A nemzeti isten, Assur nevében újabb és úiabb országokat hódítotak
meg, az ő nevéb€n verték le és kínozták meg kegyetlenü a lázadókat. A cél
szentesítette az eszköa, és az ,,isten nagyobb dicsőségére'' ielszó, mely oly gyakran
hangzott el az európai történelemben, itt is küónbiiző számító célokat álcámtt.
Enól tanúskodnak az olyan, látszólag jelentéktelen dolgok is, mint a néwálasztás.
Bizonyos korban hirteten elűnnek az olyan tula|donnevek, mint Asrur-da'issunu (:
Assur eltipor|a őket) vagy Assur-mukannis (= Assur, a leigázó), és más istenek _
Nabú, Adad vagy Samas - lepnek előtérbe aszerint, hogy éppen mi volt az
,ruralkodó irányzat".

Az ellentétek szerződéses elsimítására Hammurápi erőszakos és terieszkedő
uralma alatt is törekedtek. Ebből az időből ugyan egyetlen szövetségi vagy barátsági
szerződó szövege sem maradt fenn, de a hasonló célokén folyaton diplomáciái
tevékenységnek vámos dokumentumát ismeriük. Legnagyobb részük a mári királyi
levéltárból származik. A kérdés megértéséhez ismernünk kell annak a politikai
hanyadásnak a légkörét, mely az asszír birodalomban Samsi-Adad halála után
bekövetkezett. }Iammunipi ekkor még nem törekedett az egész Mezolntámia feletti
uralorrrra _ legalábbis nyíltan nem. Világosan szól erról az egyik mári szöveg:
,,Egtetlen kirá$ san elég hatalmas önmagdban; tíz oag) tizeflöt ki?ól! kij1.)eti
Halnmunipit, Babilón hiróly<it, ugyanennyi kiioetí Rin-Színt, Larsza kiróIyit,
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ugnnemyi hiizxi lhil-pí-Ell, Emunna kirólyit, s nnyi hi;oeti Arnút-piElt, Qatna
hirólyá| htbz kiróly neg1l laimlin, Iamhad ura mő8ött.'\5*

}ümmurápi ebben az időberr szövetseget keresett és kótött mindenkivel,
akiról felteteleae, hogy hasznos lehet számára. A mári királyi levéltárban fennma-
radt Zimrilim két, }Iammurápiná diplomáciai küldetésben iáró kóveének a
szövetsegi szerződés megkötését szorgalmaz! tárgyalásról küdön hivatalos ielenté-
se.lo zimrilim megpróbálta visszaszrrezni azokat a városokat, melyeket e|ődie az
Asszíriával foly,tatott harcok során elvesziten. Samsi-Adad halála után erre kedvező
alkalom kínálkozott. Harnmuíipi azonban ezekben a városokban helyőrseget
állomásozato6 és nem szándekozon feladni olyan városokat, mint peldául Hit,
Rapiqum stb. A mári kóvet erről így számol be:
,,Babilónba megérhcztml; Hanmurápi előtt a teljes üzenetet előadtam. Ami a lgége
megragadtislt< (szfuxtsega) illeti, szóba hoztam neki, ami Hit adrcsát illeti,
nchézségehlt tli??asztott. Szarlakkal telített le engern, én nern afuftrn zlele eglet,
rótamlctt uólaszt adtan; . . . Hit uims még zitatott; a 25. lapon sen Nagadta meg

az ő gégejét( . . . Valószinű, hog az én uram anól tog értesülni, hogl Hamnunipi az
isteneh esküjél kbnondta, (és) Honnunipi szolgóí, akik az m uram előtt oannak, az
én uramak ígl hozzáh szjba: lA mi urunh bz ő gégéjét megragadta'; a mi urunk
isteneire, akih ugnmtt laklak, ragadjad neg t2 íJ b t2 gégédet'.( IJhet, hog)
Harnntrdpi szolgdi ezt az én ur@nnak szóba hozzá| mblőtt tlegerbzem . . . Uram,

fignlttuztetbh: ", F.*1T. mz ő gégéjét< rc ragadja ueg.'.l**
Igy a szerzfies aláírására, amiért a mári diplomáciai kiiúdöttség Babilónba

erkezett, végiiLl nem kerüt sor,
De nem ez volt az egyeden trirgyalás. Egyéb mári diplomáciai iratok arról

tanűkodnak, hogy Zimritim Hammwápinak katonai segítséget nyújtott, máskor
pedig viszonzásul ugyanezt elvára tőle. Végiiü azonban Hammurápinak nem volt
sziiksege Zimrilim segítségere, mivel a Zimíilimmel kótött §zöveség ióvoltából már
csupán egyeden ellenfele maradt: maga Zimriüm. A diplomaták helyett megszólal-
ak a fegyverek, és a mári kiráyság megsemmisült.

Mindamellett Zimrilim nem volt sem vak, §em §iiket: hírszerző szolgálata
nagyon űgyesen dolgozon. Taláomra említsü rrreg Zimrilim meghaalmazottiá-
nak, Ibál-piElnek a sikerét, akire a hanúka es a Máritól északra elteri.iLlő Idamaraz
ország közötti szövetségi szerzfiés megkóte§ét bízák. A szerzödés megkötésehez a

szerződő felek áldozati állatként előkészítenek egy kutyakölykót meg egy kecskegi-
dát. Ibál-pi-El, amint eról Zimrilimnek beszámol, ezekkel nem akara az áldozatot
bemuami, és helyetNk - hogy tekintélyét hangsűyozza - egy fiatal szamárkancát
öletett le. Jelentesét a következő megrillapítással zárja:

,,A befut a hamik és k]anaraz (Iahíi) hözött elértem. Hunó kiitzetébe+ Idamaraz
egesz területn a hanúk jóIhktab s jólhkottan ellenségeshetlá nincs. Ömendj, uram!
Ezt a fuiblát Rataszpatimbq az én uanhoz hüaijm. Ezen aiblám uain hórcm nap
alatt az én uratthoz fogoh

Zmrilimnél, akárcsak rnás mezopotámiai uralkodónál, az ünnepségek és
lakomák is a hírszerzés célját szolgálták. Udvari kancelláriáia gázda§ági-könryelési

' Ga:íl E. ford.
** Gail E. ford.

,.. Gaál E. fo!d.
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reszlegenek gondosan vezetett feliegyzé§eitxíl pontosan tudiuk, mi került a kiníly
asztalára,:p Nyilvántartonák a látogatók _ rendszerint természetbeni - ajándékait
is, melyeket a kiráyi udvamak színtak. Hazafelé bóséges elemózsiával látták el öket

- nyilván háábol azokért a hírekéG melyeket fóleg az ifurnepi lakomát követő
iszogatás közben tudtak meg tőlii&, Ennek az élénk diplomáciai életnek megfelelt a
mári palota beosztrisa is. Sámos helyiséget tartottak fenn a kiilföldi követek és
kíseretiik elszállásolására es a szokásos lakomák megrendezésére.ao

A henia uralkodók bogazköyi levéltára mellen a nemzetközi iratok
leggazdagabb ,pktáia" az egyiptomi uralkodók diplomáciai leveleze§e, melyet
El-Amama levéluirában (3. fei.) atiltak meg. De még itt sem bukkantak egyetlen
nemzetközi szerződésre sem, noha a levelek közt nagy számban vannak a
legfontosabb egyiptomi, babilóniai, palesztinai, szfuiai és kisázsiai személyisegek
kereskedelmi politikai és teljesen magán|ellegű levelei.lt Megvolt a jellegzetes
forniiuk, amelyhez hozátartozott 

^z 
állandósult udvarias szóvirágok hasznáata.

Például a lvlínani birodalom uralkodóiának, Tusrattának III. Amenhotep egyiptomi
ftíraóhoz írott levele ékírásos akkád nyelven ilyen szóvirágokkal kezdődik:o
,,Nimnlrió[nakJ a nagl kbó|nah, Egtiptotn kfui$ának, foeremnek, stigoromnak,
aki szeret mgem, és ahit étt is szeretek, íp szól Tusratta, a nap kiróljl, a [te] apind,
aki szeret t ge| Míttani kirólyq a te faered Én jól oag5nk l*gen jó nehzd *;
hózadnak, nőoőmlrck és a több asszonyodnak, faidnak, harci szehcreidnek,
loaaidnak országodnak és mindenednek hglel nagon-naglon jó! Mór a
te atjáid is az én atgáimnal nag)on összebarátkoztah, Te róaáisul fokoztad is ezt,
az én apbrunal is igm nagnn összebarótkozfuil. Most pedig te oel.em, mi egmással is
öszebarótknztunk, s te ezt tízszeí ,rag)obbra mbed az apómndl. Hagjlják az istenek,
hogl mi is hasonlóhepp összebardthozzunk! Tesub, az én uram és Árnon ezt (a
barát*igot) nyilaónítsók mindörökké olyannak, mitt amilyen most-'*

Az első meghatalrnazott követek

Mezopotámiában és a környezó területeken a diplomáciai kapcsolatok ígéretesen
feilődtek, arni anól tanúskodik, hogy az uralkodók tudatában voltak a tárgyalások
elónyeinek az arányalanul költsegesebb, bizonyalanabb kimenetelű és nagy
kockázattal járó hábonis összecsapással szemben. A diplomáciai rárgyalások |ó
iirügyiiLl szolgáltak arra, hogy ,,szíitseg esetén" első kézből rengeteg információt
szerezzenek be. E kenyes feladatok elvégzésével egy külön e célra kiszemelt
személyt bíztak meg, akií nuir iprimnek, szó szerint ,,a kiilldött fiának" neveztek. Az
illetőnek nemcsak el6kelő vármazásúnak43 kellett lennie, ami lehetővé tene, hogy
szabadon érintkezhessen mind a saját uralkodójával, mind a külföldi uralkodókkal
és a legküiinbözóbb tisztségviselőkkel, hanem arra is sziikség volt, hogy teljesen
loiális legyen legfőbb ura iránt, és talpraesetten védelmezze az érdekeit. Ehhez
pedig már nélkülözhetetlen volt a ,,szakmai gyakorlat" és a ,,diplomáciai protokoll"
ismerete.

I|yen mór sipimnek, vagyis a babilóni király nagykövete óexcellenciájának
iinnepelyes fogadtatás járt a külfóldi uralkodónál, akinek aztán átadta ura aiándéka_

* Gaá E, ford.
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it, és felolva§ta az üenetét. Elófordulr, hogy nem tudon olvasni, ilyenkor az
iizenetet meg.kellett tanulnia kíviilíől. A felolvasásánál vagy elmondásánál ugyanis
a küfiildi uralkodó mellett ott állt a ,,protokollfónöke",e aki i§m€rte, olvasta és
beszélte a fogadon követ anyanyelvét, és ellenörizte, hogy a bemuatkozó beszed
megegyezik_e annak a táblának a szóvegével, melyet a bemutatkozó követ hitelesítés
vegett benyuitott a kiiüöldi uralkodó kancelláriájának.

A kihallgatás után az úi követet meghílták annak a királynak a2 
^szíalához,akihez épp ,,akkreditrilttik". Az egyik el-amamai tábla elárulja,ll hqgy

,,atól a naptol kezdoe, hogt fzséran kiillete megér [kezett hozzónJ, húsom nem hagJntt
n rugton engan, a te kijueted sotuselnl euett ételt és [ioottJ sajft előtten"*, tehát csak
a király betegsege tene lehetetlenné, hogy a követ az uralkodóval együtt étkezzen,
Ilyenkor aaán igencsak ügyelnie kellett arra, hogy az ital hatása alatt ne mondion
olyasmit, amit egyébként józan feiiel nem mondott volna. A kiilföldön létesített
babilóniai hivatalok személyzetéhez futárok (,gyors követeknek" nevezték őket),
tolrrrricsok es imokok is tartozak. Ezekkel a hivatalokkal szorosan egyúttínűködtek
a kereskedók (tanhirunok) is, akik kereskedői tevékenységii& révén sokszor iobb
hínzeráknek bizonyulak, mint a nilságosan szem előtt levő diplomáciai személy-
zet.

A követek, fuuirok és egyéb személyek karavánjai mellé rendszerint az út
kiindulópont|rirol vagy élállomásáól származő úi kiséróket fogadtak,lo akik
rendkívii{ értékes szolgálatot tettek: mivel rokoni vagy baráti kapcsolatban rilltak a
karaván út|ába eső videkek ktilönbiizó személyisegeivel, segítettek útkózben
elháríani a legkiiLlónfélébb nehézségeket. Az útlevél sem volt már Mezopotámiában
ismeretlen fogalom, akkádul uu'urturnnak nevezték.

Szentel|iink még néhány szót a ,,protokollfönóknek". Fő feladata abban állt,
hogy gondoskodiék a meghatalmazott követek megfeleló elszállásolásáról, felnínes
nélkül kövesse őket, e§ biztosítsa a megbízatásuknat kiiáró tiszteletet, különó§en a
díszrutrát. Fennruradt a Zmrilim által Hammurápi udvarába küldött diplomaták
vezetöiének a psnasza. Csak a köveség előkelő tagjai kaptak rangjukhoz méltó
diszruhát, a többiek nem. A vezető|tiLk ezén tiltakozon a palota kancelláriáiánál:
,,. ,. Miétt kühníksz el minhct, mint útondllók fiait? Hót kinek a szolgói aagrunk
zil'a* A mellőzönek végiiü mag:inál az uralkodónál tenek panaszt, és Hammurápi
úgy döntótg hogy a követség minden tagiának adjanak díszruhát, A protokollfőnök
€a a panaszt személyes s€rtésnek vette, s az el|árásban hatáskörének lebecsülését
lána, ezen kitanott a maga igaza mellett: ,,Aki szíoertté, azt ijhöztetem, aki nem a
szíoenli, azt nem öItözt t m."41***

' Gaá E. ford.

'i Gaál E. foíd.
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A hit sziiúetése

Amikor a mezopotámiai ember megalapította első településeit, érintetlen természet
és féktelen természeti elemek vették körül. Máí a sumerek előtti lakosság is
megfigyelte, hogyan fejltídik es pusznrl el körülötte a nóvények, állatok és emberek
világa. Iátta az esó és a víz jótékony hatását, és ismerte pusztíto ere|ét is, de nem
tudta, hogy mindez honnan származik. Nemzedékeken keresztiil megszámlálhaatla-
nul sokszor ismétlődön meg egy-egy |elenseg a természet kórforgásában, míg az

ember ráiön, hogy a jelenseg okát nem keresheti egy titokzatos, megmagyarááatat-
lan erőben. Hin, sokáig hitt valamiben, ami meghaladta értelrni képességeit, amitől
olykor félt is, aminek a jóindulatát megpróbálta megnyerni, ami a tudatrit
páncélként szorította össze, ami annyira áthatotta, hogy a világnézetévé vált, ami
egyszerűen a hite, vallása volt.

Számtalanszor látta, hogyan sar|ad ki a gabona, hogyan teremnek gyümól-
csöt a fák, hogyan szaporodnak az állatok, és tanúja volt annak is, hogyan születik
az ember. Kétségtelenü az új életet világra hoá szüló nó gyakorolt rá legnagyobb
hatást. A nőt emelte magának az élemek a szimbólumává és innen már csak egy
lipes kellett, hogy elképzelésének a kifejezésére agyagból kis figunit formáljon.
Amikor a modem régesz megtalálta ezeket a figurákat, a hízelgő ,,Vénusz" nevet
adta nekik. Mezopoámia teriiLletén már a sumereket megelőzó időkből is sok ilyen
szobrocskát találtak.

E Vénuszokban egészen napjainkig teljesen egyénelműen és fenntanások
nélkü az istenanya képmását látt|ík. Csak az utóbbi két éltizedben kezdték a
kutatók báatóbban vizsgálni e szobrocskák tulajdonképpeni jelentését és rendelte-
tését, s ráióttek, hogy funkcióiuk kózelebb állt az ókori ember mindennapi
sziilkségleteihez. Korábbi felfogásuk módosítását több körülmény idézte eló. E kis
szobrokra fiildművesek hajlékaiban is rábukkantak, néha közvetleniiü a házi oltár
melletq szentélyekben azonban sohasem. Smvjet kutatók az ukrainai Tripol|ébanl
feltrirt leletek alapián kimutatták, hogy a szobrocskák készítői a megformát agyagba
előzőleg magokat tettek. Ebffil aíra következtettek, hogy a szobrocskáknak a

vetőmag termőereiét kellett megóvniuk aíatástól vetésig. Ezzel a funkcióval
ósszefiiggesbe hoáató plasztikai megformálásuk is: ferde lábuk elárulja, hogy
gabonahalmokba szúnák bele óket. Az anyaistennő-értelmezés ellen szól továbbá az

a kórúlmény, hogy ebkíl a korból már ismerünk féűt ábrázo|ő terrakotta
szobrocskákat is.z

A sumereknek az isteni lényekról alkotott képzetei a társadalmi életben
szerzeit tapasztalaaikkal párhuzamosan alakultak ki. Mindanól, ami a szemük elé
tánit, uaz a telepüésükől, hajlékukról, telkükről, a mezőkről, csatomákról stb.,
küön e célra kiválasaott személyek gondoskodtak, nélkülük minden pusznrlásnak
indult volna. Ebből arra következtenek, hogy az egész földet és az egész
világmindenseget, melyet maguk íiilött seitenek, hasonlóképpen valarnilyen hatal-
mas lényeknek kell irányítaniuk, akik felelősek azért, ami, az égben és a ftildón
tórténik. E§ valóban, amilyen mértékben terebélyesedtek az egyes városok és

birodalmak kózigazgatási szervezetei, úgy br viiüt az istenek panteonja is. A
sumereknek a 3. évezredben több száz nagyobb és kisebb isteniik volt, az egyik
kesőbbi korbol fennmaradt iegyzékben pedig már két és fél ezer isten szerepel.1

Az istent a sumerek dingir-nek, az akkád babilóniak és asszírok i/znak
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Az ist€ndq démonok es papok viüga

n€veáek. Mindket kifejezest azonosan inák: a csillag ékírásos ielével (l. fei.); ez a
jel determinatíwmkent mindig az istenség nrlajdonneve elött állt, Abrázolásaikon
az istenek fei& tiara es szarvak díszítenék. A határkóvek - kudurtak - (9. fei.)
domborművein minden istent a sa|át szimbólumával ábrázoltak, melyben még
felíedeá*ő az animizmus.

A ílí ist€nMrom§ág; §ao §nltl és Enki

A mempotámiai vallás egyike a legkonzervatívabbaknak a világon. Ha eltekintiink
a kételkedes megnyilvánulásaitól, és nem vessziik figyelembe az ókor néhány
monoteista iráryzaát (pelűul Egyiptomban Ehnaton tisaeletét vagy a zsidók
egyistenhitét) akkor aa látjuk, hogy ! I!9z9p9!é!$e!sterth{rortg!g9t (amelyhez

nélra negyedikként hozzásorolják Ninhurszag istennbt is), @_a_}abilóni
civiliáció tehát idószámításunk tisaelték, Söt, amint még maid

ez a|alt az egész
keletkeztek.

teltrrntetett csr ag § megelozon. ltn ez ,eg r$ene , es Easm(Xlra szeTln[ aV,,§Ienex
istene" is, a sumerek szárnára reniikívtiü távoli isten, akiről konkét elképzelésii&
sem alakult @t. A határköveken egyszenien
a házi oltána helyezett isteni tiarával ábrázolták. Szárna a hatvanas számrendszer-
ben fő szerepet játsá hawan. An semmilyen küón funkciót nem töltött be, tehát
vismnylag ritkIán fohriszkodtak hozá kiiLlön imával. Még a nevéből is csak elvéwe
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ama!
évezred

klpeztek nrlaidonnevet.
An kultusza nem terjedt el kiiLlönösebben, fő szentélye, az É-ana, az.az az

,§,g háza" vagy ,,An ház:" Urukbal állt. Az emberek iránt ellenseges istennek
tartották, ahogy eá a (ilganus-eposz egyik részlete is mutatia, amelyben An a hóst,
Istár kéresere, az égi bikival akarja megölemi. A tórvényhozók törvénykönyviik
bevezetéseben megtisztelő helyen mint fóistent nevezik meg. Igy van ez Ur-Nan-
murrril és }Iammunápirrál is, Kevésbé jsteni" szerep juton neki a teremtés€posz
akkád változátában, amelyben Anu eredmenyteleniiü sállt szembe a sómyeteg
Tiámattal.

Enlil. a .Jevegó ura"l volt az iqazi sumer nelL?et! isJen, aki mellen Lz atyja,
Al afféle nyugalmazott istennek tekinthető. Enlil neve már a suruppaki és

Dzsemda Naszr-i legrégibb szövegekben is elóíbrdul (I. és 4, fei.). Áz akkád
szövegekben gyafuar Bélu azaz ,,rir" vagv ..gazda" néven errrlítik. An isten
EI56sl tiara. Enlil
szimbolikus száma az öwen, a tízes számrendszer képviselőie.

Fö szentáye az li-kur, azaz az ,,Ország háza" elnevezesű templom, mely
Nippuffi ?itíja mezoporámiai Rómában@i
ffiunipi törvenykónyvének befejezese. Hammurápi a ,ifehcte fejűek'* főlöfti
uralmat Enliltől kapta, míg Anu csak kihirdette az uralkodását. Ezért a törvénysér-
tök biintetéseinek kiszabrásánrál Anunak csak a formális beavatkozására hivat}ozik,

" A *iiatép" ielzóie, való§ui!ű€ á2€ír melt baiadoníön iárük.
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mig Enliltől olyan megsemmisító csapást kér, mely valóban méltó egy mindenható
istenhez (9. fej.).

Edil kegyeden, romlást hoá isten volt; rossz néven vették tóle, hogy nem
akadá|yöaa meg - miként az az e|beszélő költeményekben áll - Ur város
pusznrláság éq_ő idéae elő a vízözönt is. De a rendet is védelmeae,9 igy j{t{\gny
istenseg is_v_ol[m-t€t.áái-frffiG7BÜi bizonyitlák,'

; :;* *r, Enli| nincsett ott,
uiros nen EüI, telepüIést nem alapítanak,
harám nem qijl, aklot nulbtte nen alapítanak,
biró$t netl anelnek, Jiipapot nen aaatna|
jósjel nen jelöl kí ahrokat, ?apnőí,
a seteg mellé netn kqijl kineoezett parzrcsnoh"

folyiban a pon$4r taraja nen csap mage§ra,
a tenga felől akzző (dagdly) rntlcllmes,
feje nen jut el nesáre,
4 tenger n rn tetmi neg ihhent nehéz adiiót,
az óeaín halai nádasaikbel ihrát nem Det7lek,
az ég nadarai a taes fiildiin fészket nem raknak,
a nilyos esőfelhők az égen torkuhat nen nyitjók meg,
a rnezőhiin sarjú, órpa a szdntósb:an netn ninlehszif
a réten biÁzkesége, a fti" niizl:ely nem ztirul,
kertekben a hegek széles lonhi fói pünöhsöt netn emelnek."6

Az .jstenháromság" harmadik agia Enki, a .Föld ura".7 Akkád nevét _ Éa -
a földkéreg alatt elteriiüő

edesvizű oceínban uralkodott. Ez az elképzelés kózel állt a sumerekhez, mivel délen
közvederrÜ a felszin alatt vizet találtak; a Perzsa-öböl mellett a mocsarak vize is
édes volt.

lfi szeMrosa edau vott, a (4. fej.) szerint a legrégibb
város. Ebben a vrirosban neki szentelték az É-abzu-templomot, azaz-ilfrffi$k
paloáiát'r. Enki ábrámlása az animista elkepzeléseknek felel meg. A határkóveken
báíán},fei kepében látiuk az oltáron, mely egy halfarkú bak hátán fekszik.t Ez a
Capricornus az álatégövben, melyben Enkinek szintén rnegvan a maga helye.
Szirnbolikus száma a negyven.

Neve alapján Enki a vizek mélyének ura, de elsősorban a bölcsesség
isteneként tisztelték, aki megtanította az embereket a mesterségekre, a tudományok-
ra es a művészetekre. Kezeben on volt az úgynevezen M E. is. Ennek a sumer
kifejezésnek a modem nyelvekben nincs megfelelőie. Leginkább ,,isteni végzés-
ként" vagy ,,érzeldölötti eróként" értelmeáetó, mely az ember és a környező világ
§or§át iíányítia,9 A sumerológusok a sumer eposzok és mítoszok különbözö
utalásaiból iisszerillítoták azoknak a fogalmaknak a jegyzékét, amelyet a M E szóval
ielöltek; ebben legalább hawanót kifejeás szerepel. Megtalálhatók közöttiik a
legkiiüönfélébb konkret es elvont fogalmalg funkciók és tárgyak, melyek az istenek

* H§ő6orb9rt gz Indií c§ Enti címú költ dt€nyb€n sz€f€p€l, shol leiliák, hogyao szcrzi meg az isteonő
csellcl a M E -g és üszi el Urukbr-
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számára mintegy ,,kezdettől fogva'' adottak, tehát mindaz, amit az ember a
törekvéseivel nem befolyásolhat, vagy ami az átlagember számára elérhetetlen,

A M E-k köze tanozott nehány ielentős funkció: királyság főpapi hivatal;
a nagy katasztróflik es sorscsapások: vízóán, városok puszruUsa;-kti,záú tartozott
.c], r9:...ly! fogalom: igazságossrig, öszinteseg, hazug*íg, fáradtság, levert§égi
megtalál|uk közöttiik a küónbiiző emberi kepességeket éi a művévetet: a zenét es
a hangszereket; nyitván a családi életben betóltött szimboliku§ ielentése miatt a M E
fogalmába sorolák az ,,asztalt" is, A sumer M E-k rendszere már nrlaidonképpen
valamiféle filoáfia, mely az akkori társadalom ideológüját ttlt<rOii: a vilag
változatlan, örö§ s ami benne ió és íossz,, az az istenek akaraából lett.

iai emberek szemében Enti-Éa ióságos isten volt, aki nemcsak
hanem az

aki _ a sumer qnsz szerint - elárulta Zl'uszudrá-
vízözönt kiiLldenek az e§ azt

tanácsolta neki, A Gilgones-eposzban a
nrratt, került, Enlil és Nannu

il9nekhez fordul segítségért - persze eredményelenü, és ismét Enki segít
Gilgamesnek, közbenirir érdekében Nergalnál, az alvilág uíánáI.lo

Enki_ mint a vizek rnelyenek ura hatalmában tartótta az éIet oizét: a betegek
meggyógyíuisának és a gonosz démonok elűzesenek vlzet. Papjai ezé* táolvasási és
mágikus gyógyiást is végeaek. A szép Ninmuról szóló költeményben Enki úgy
szeiepel, mint a gyors teherbe eses és a fá|dalom nélküli szüés aiádékozóia: -'

,,Egyik hbdval a csónakban dll,
a ruisihkal a neredch pa*a lép:
melléhez szmítja őt, megcúkolja őt,
ftnelléhez szorítja őt, őlébe fehszik,
oe.sszeje a bdnynak feltiii funé| megcúkalja őt)
O Enki nagjót nuhebe ngedi,
a nagot mélube fogadja, Enki magjót.

Eg, nzp lolt első honapja,
het nap oolt fujsodik hónapja,
Kilcnc nap znlt kilencedik luinapjt,

asszonyi sorsónak haoa :
mintha olajo4 mintha olajon,

mintha finotn, renek olaion -Ninmu, mintha olajo4 mintha olajo4
mintha rarck" ikló olajon:

negsaülte Niflkurdt."*

|ólleha gz ,,istenháromsíg' minden tagiának volt felesége - Anunak Antum,
később Innin, Enlilnek Ninlil istennó es Enkineli Damgalnunna _, a
főistenségek listiján a negyedik, sőt olykor még Enkit is megeiPzve, a harmadik
helyen enrlítik Ninhurszag istennőt _ a ,"hegy ri,rnöié;-t. A sumerek őt

* KomoíóCzy G. ford", Kistijtih, 25.
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dicsőftmék mint az ,jstenek anyiát" vagy ,lninden gyermek anyjád'. Számos
uíalkodó i§ ót nevezte aniának, aki ,,szent te|ével" tripltilta. Hammurápi törvény-
könyvének bevezetőiéhrl megtudiuk, hogy az uralkodó Adab váío§t az É-mah
(azaz a ,,I*pagyobb, Magasaos Ház") templom mian kímélte meg, ahol
Ninhurszag szekhelye volt.

Ninhurszagot vagy i§tennőként ábrázolták gyermekkel az ölében, vagy
kiiLlönixen a határkóveken - oltár formá|ában a göriig omega alakú szimbólum-
mal.Il Az ,,istenek anyiát" soMélekeppen neveaék: Nin-mah - ,Jegnagyobb,
magasztos úmő"; Nintu - .rirnő, áki életet ad"; de Baba is - később Lagas
város istennöje, Mama vagy Mami.12

c§t[ag-i§tenség€k

{s!Egj§!§la_ nagy sz€íepet |átszotak Mczopotámia panteoniában, és a
köveikező hármast alkották: a_holdisleA sumerü Nanna, akkádul Szírr (eredetileg
Szu'en); a napisten, sumerül Utu, aklvidul Sarrcr,,es a természeti elemek istene,
sumerü Iskur, al.J<ádul Adad Ehhez az istenháromsághoz csadakozik még Innin
sumer istennó, az akkád Is ár (a szíriai Asztart!), akií aYeúrs bolygóval ábrázoltak.

A holdistent (Nanna, Szr2)l3 rendszerint Enlil és Ninlil fiának tartották;
holdsarlóként ábrázolták, melyet Mezopotámiában - akárcsak ma lra}ban - az
égbolton vízszintes helyzetben láttak, mint valami bárkát vagy bikaszarvat. Ezen
Nanrüít "Enlil 

bikaboriának" is nevezték. Szimbolikus száma a harminc, a
holdnapok vrfunlira €ínlékeztetett, melyek ítilött rendszeres vátoásaival uralkodott,
Fő szentelye, az úglnevezett Ekisnugal Urban volt; eszakon, Harránban is az ö
kultuszának szentelték az Ehulhul-templomot, es ugyanakkor fta, Nuszhu, a féay
es a tűz istene kultu§ának is. Ez a kulruv elsósorban sarru-kin asszir utódai és az
úibabilóniai uralkodók ideien vinágzott (4. fei.).

Ningal (a,,nagy úrnő") istennó szi.i{te fériének, Nannának a napistent,
Utut (a másik neve Babbar : ,,fenyesen ragyogó"); akkidul Sarnar _ azaz,,Nap",
Mindent látó, tehát mindent fudó isten, aki mindent helyesen ítá meg, ezen ö a
legfőbb bíó is. A babilóniaiak is hasonlókeppen képzelték el az isteni szekerest,
mint ahogy Ovidius rnegíra Pbaeton tönénetében a Nap vándonitiát az égbolton:

,,Sáíais, óh ;lte?ri Nap,
anibor a nap fugűl kilz?sz

anihnr a nagl heglből, a nal! taui heglből kilépsz,
amihor az ég és a fta hatóra nögül bilepsz,

elid bontl a többi isten"

óh, Sdwis, isteni Nap! . . .

Tiizetl hólóba fo§a a fiiWa
s bőek onruit sugararía §nijtod"l4'

* szrbó lóriíc: i. ííL,670
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A napkocsi hajtóiát név szerint ismeriii&: Bunene. Rajta kívü Samasnak
tanácsadói is volak: Nigzidu _ a ,,Iog" és Nigzi'szu _ az ,,Igazságosság".
Samast napkorongként vagy ember alakban ábrázolják, hatalmi ielvényeivel: a
tiarávat, a vállábol kisugáró fénynyalábbat, a iogarral és a gyürűvel. Szimbolikus
száma a húsz.

A napistennek az egész sumer időszakban nagyon erós vetáyuirsa trimadt a
holdistenben. Suruppak őskorábol fennmaradt egy n aidonnév: ,,Utu az én bínim".
Utu vedelmezte a hős Gilgamest, segitette, es tanác§okat adon neki. Csak a
babilóniaiakná rrát Samas haalmas istenséggé. Ébabbar - ,,Fényesen Ragyogó
Palou" névén templomokat építettek neki Szipparban és Larszában.

A termeszeti elemek istene sumeriil Iskur, ismenebb alrkád nevéi Ada.d.l'
Kultu§za Szirübol és Kistixiábol származon. Iskur a pusztító viharo\ a |égesö és
az árvíz renegett istene, de Adadként a terme§t hoá esóvel iótekony arcát is
megmutatta, de félték is, mint a csatomák eliszaposoűsát, a föld elszikesedesét és
éhínséget okoá istent. Ezén kapta a ,,csatorruik föfelügyelőie" címet is. Hammurá-
pi befeiezesként törvényei megszenségtelenítőire Adad biintetését kéri:
,,Adad, a bőség Urq az Egek és a FöU iir.tözésének íeliigclője, az én segítségem, az
esőket az égben, a bő gizet a fominól geg/e el tőb mszógtit ínséggel es éluéggel
pasztítsa, s oárom felett haragosan üirögvm, országót Nlízözönhalonnnó< vóltoztas-

Adad kultusza soldelé elteriedt, lrgjelentősebb templomai Bít-Karkarban és
Babilónban voltak, Assurban kettős temploma volt - Annal köósen, akit az
apiának anottak. Híres a halabi (a mai aleppoi) szentélye is. Rendszeíint
villámnyalábokkal vagy szekercevel ábnázolták; má§utt - elsősorban a határköve-
ken - a bikaboriú (Adad szent rillata) hátára helyezett oluir fölött a szimbolikus
villámmal. Szent száma a hat, a hatvanas számtendszer alapegysége. A csillagos
égbolton a Ho|lő (Conrus) csillagkép volt az övé; a Nagy Oroszlán csillagképben
pedig a Re3zlzs csillag.

A csillag-istenségekhez tartozott még a már említett Inninlo i§tennő,
eredetileg Nin-anna - az,,égbolt úrnóie", akkádul l§ldr. Ahogyan a keresztény
kulní,rában elzarándokolnak szűz Mária különböző kegyhelyeüez, úgy imádták
Mezopotámiriban az uruki (az E-ana templomában), az agadei, a kisi, a mári, az
arbelú az assuri és a ninivei Istán. Nabú-kudurri-uszur Babilónjában neki
szentelték a kettós Isrár-kaput.

Innint úgy emlegetik, mint An leányát, másun pedig Nanna leányának
taítiák (ez esetben Samasnak nóvére), vagy Enki leányának; Enki apaságát in nem
kell szó szerint éneni. Es ki volt Innin férje? A szerelem és a gyönyör istennőiét
már a sumer időkben sem társitonák a megingathatatlan házastársi hűség fogalmá-
val. Számos kalandját - melyek parmerei sámára többnyire végzetesnek bizonyul-
tak - ékesszólóan foglalia össze a Gilgames-eposz VI. táblája:

.Vok-e ferjed, ki nen luglfuil el? Volt szaeód, kit nan asalfuil tlug?
Volt egl i hir, ki nem nent tijnkre azok közűl, akik szerettek?

Tannnúznak" a szereletn ifiú, nap-honlokú szép isteninek -
* Dáüd A. ford, clrc§t., 150.
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ő znnt magihoz legelőször - csi,kjaíen nizrl fintűl?
Soh &n ét klvh flriatta{ síá érted a megaalt sznebrcs!

S a ruiwilik? A tarkatnllú? Gerjesztetted r,wd szetelztlre,
hogl ész nélhüI rohant utánaú s szórn!át üined, mikor elbt ruií!
Megmlz}anaa boljnng az erüin, s ezt kűltja: ,Eltírrt a szórnlnmk

Sznetted a him oroszkint is, mé§s hetszer á újra hászer

- hadd kínlódjék - oerembe csaltad!

S nan ostmoztad+ halólra a tijzes mén| a harcra szon jo^st?

Eb:bb hzjre pujtouad testét, azutón a hifuin tetmetté[

há s újra há mffildre űzted" s aegre mikor egl tisztq íoftds
eIé mpott, hagt ohsa szonját - iuioizét * frjlkauftad!
Iűs anyjo Sziliü nénő, azóta is zohogva dtkoz.

Hót a p<bzbn, a snlíd iírző| ahi hanut szórt Ubai-dhoz,

aki naponbált giiü@ahlt áIdozott Jiil tiszteletedre,

miuün kedzxtl betöItdíte, nem wikoztauad hím fa*assd?
Rmült ny$a futott eIőfu furh,ísboUal kzdvelt bojűrja
zaoarta e| és hű butyóí ttugszabtd&, bundójót uruknak.

Isul]áw" atyód hntaze, hedvedbe jórt (úrníjje ooltóU)
úúgokat szedett aokmba, asztabdat fiidíszílettc,
d2 te lá is szarct oetettél, s csábítgattad ilyel szaoakkal:
llsllkin4 4 Isallónq i)ntú ót belán férti-erődlt!
]er, Ia4ia iol el-;g,á] e, hog, jobbu, g§z4 ha trujd zrlan hikzk
Fejet c.xiuilt s ígl szólott akhm Isullónu, a derék férfi:
,M;t hiiuet2bz űIet4 te únő? Vajjon anyim nefi gütöít-ftzőtt

otthon uhml egtszen f,ának? Mire tmh az oljnn éte|

nelyliíl erő helyett ronki&jt, g)li§zos zÉgét eszi az ember ?<

Meghallgattad ezt a beszédet, s haragod a kzttészre hbbant:
z:eryőIőű, aak funeoéné uiltoztattad szegényt legottan.

S most én fulbk, engan kíwinnál? l,<itom is már, mily
sorsra iutt^tsz !"l1*

Innin nemcsak a szerelem istennőie volt, hanem ,,a csaták és harcok rirrnóje" is,

amelyekben könnyedén gyózedelmeskedett; jóllehet tevékenysége küónben egészen

bekes volt: szövés és fonás. Mint a harcosok olalmazója - amazon: egy babilóniai
himnu§zbanlE ez íl1,, ,,Ha ruimmíű ital mellett ül, úgl tartja magót, bdrha nii, mint
egl dzrék férf;,u"

A csillagok kózt Innin a Venust képviselte, melyben Mempotámiában ,,az
ég és a fold égő fIíHyáját'' látták.l9 Este nő volt, az Esthajnalcsillag képeben pedig

* Ráko§ s. foíd., Gilgrmé§, l20-12t.
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férfi. Szimboluma a nyolcszógű vagy tizenhat szógű csiltag, ahogy elsősorban a
határkövek ábnizolásairól ismeriü. A pecséthengereken oroszlánon _ vagyis a
címerállatán állva ábnizolák. Szimbolikus sáma a dzenöt - az állítólagos apjának,
színnek szentelt szám fele.

A poütika istenei: Mardut és Assur

\É!py ist tt poltikai qkokbl kerüt a mezoporámiai Olümposz legelókelőbb
Ely.5._!y91 ,14.rá4_§tr!, Éa és Damkina (Damgalnunna) ] az ,,Ég és Fold
úLrnőie" _ firinak az esete. A felesége Saarpanítu, afra Nabú, s már a 3. évezredben
ísmertek. Eredetileg egy teliesen helyi ielentőségű istenségből lett Hammurápi
r,rralkodása alatt Babi|ón es eáltal a birodalom kózponti istenévé 

'is, 
ak-iiéRl

tlszteletéhez kapcsolódtak a beikutási szertartások (4. fe'.).
qegs_lpi&!Ép!!.tt._|&rduk pompás babilóni templomát, az E-szagilát,

a-ety S m vilagn:ak á
Kába-kő es a katolikus világnak a római Szent Péter_templom. Marduk felemelke-
dáét belesátték a teremtésepo§zba ís (Enúma elis, t2, íei.). Asszíriában Marduk
sohasem volt nilságosan népszerű, ott inkább a fiát, Nabút kedvelték. Babilónban
Marduk szobrát Xerxév semmisítette meg i. e, 478 kórül, és címei közül tórölte a
,,Babilón királya" méltóságot: a Marduk-szobor kezének megérintése nélkül az
újévi ünnepsegeken ugyanis senki sem lehetett Babilón királya - igy ína ezt elő a
régi hagyorrt iny.

Marduk csillagszimbóluma a Jupiter bolygó, §zent száma a tíz, szent állata
a Mushussu - a űzokádó sárkány, amelynek kígyófeie és -nyaka, pikkelyes
§ífkán}.te§te és skorpiófarka van, mellsó mancsa olyan, mint az oroszláné, hát§ó
karmai pedig a sasra emlékeztemek, tehát iellegzetesen ósszetett lény, amelyhez
hasonlóakban a babilóniai mitológia és démonológia ugyancsak bővelkedett.

A domborműveken Mardukot rendszerint szakállas férfinak ábránlják,
iinnepi köntösben, tollakkal ékesített koronával a feién, vértben, jobb kezében rövid
kardot tarwa, bal kezeben pedig |ogart és gyűrűt. Hullámokon áll a címerállata
mellett. A kassú időszaktól Bélunak (,ílt") is nevezik. Hérodotosz is még e néven
ismerte.

Asszíria hasonló 1p4129ü-pqlitikai istene lsszr isten. Az i, e, 13. sázadban
,),Iagy " is nevezik. Az i. e.
9. században a többi isten fölé helyezték, így a teremtéseposz asszir változaában
Marduk nevét Assur nevével helyettesítették- Külónböző istenek tulaidonságait
egyesitette magában: a sorsok irányítója, az igazságosság és a háború istene volt. A
művészek szárnya§ naPkorongban, íjjal ábrázoltrik. Kultusza az asszír birodalom
hanyatlásával - tehát Marduk ku]tuszánál két évsázaddal korábban - véget ért.

Más isteneh és istennők

Az eddig ismmetett istenségek a babilóniai panteon legtekintélyesebb tagiai voltak,
Rairuk kívül sziával tisaeltek még más, közepes, kisebb és egészen kicsi isteneket,
;ffiéTtr[srffi ay]Iffi Epűgy;önéket{aHog,iaű-m"áü€É-ááan;szaporod-
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iell€gzetes istent eí ítiink meg közülii&.
A továbbiakban csak

Tipikusan mezógazdasági istenség volt Ningirszu - ,,Girszu ura" és a
vele azonosított Ninurta - a ,,Fóld ura". Az elóbbit Lagas-Girszu kórzetében

tisaelték, az utóbbit Nippurban. Mindkettőt Enlil fiának tartották, Feladaok a

,§aíntófirld€k és harcrnezők" védelme volt, ezenkívül Ninura az orkán istene is,

Asziriában pedig a vadászok oltalmazóia. Ningirszu szimbóluma, Imdugud -
ismét egy mitológiai állat: egy oroszlánfeiű sas. Ningirszu felesége Baba lagasi

istennő, akinek szimboluma a liba, Ninurta asszonya Gula istennő - a ,,nagy",
akit később Ninkarraknak - a,,Parwidék ri,rnőiének" nevezte§ és egész

Mezoporámiíban ugy tiszteltél§ mint ez orvosok oltalmazóiát, aki meggyógyítia az

élökeg es feltrimasaia a holtakat. Szimbóluma a kutya,'t Hammurápi törvényköny-
vének befejezéseben az ő beavatkozáMt kéri a megszentséglelenitő ellen:

,,Ninhatak" Amm ledryw s jaoam szószóIó.ja az li-hurba4 mssz nlnoalyót, nilyos

fójdahnat, arcl9 nen enyhül s anuljnek mibmléét onns fel nem inneri, amely bötéssel

netn p,ógűhatli s mint halóIos marós el nen tól)olítható, t ifiaszhxirl tagjaiban, éltz

fogttőg §rassa férfúxigáL "*
Maíduk €s az isteni Szarpanítu révén elökelő sármazású volt N4üri22 isten

is. A borszippai Ezida-templomban tisztelték, ó az ímokművészet akkád istene

bölcs felesegével, Tamnéhstal e1yiúlt, Sumerben a bólcsesség, az irás és a csillagászat

istennőie An leánya, Niszaba volt. Nabú botygóia a Merkur, szimbóluma az

írónád, A befolyásos imokok kötelességiiknek urtották oltalmazójuk kultuszának

teriesztesét. Ti§áeltek Asszírüban is, ahol nóvekvő kultusza veszélyeztemi kezdte

a többi isten helyzetét. Az oszövetségi es görög szövegekben Neöa néven

alálkozunk vele.

Jelentósek azok az istensegek is, akik ,,azon birodalom fölött uralkodtak,

ahonnan nincs visszatérés" - ahogy a sumer szövegekben az alvilágot nevezik. Fő
alakiuk a sumeríil és akkídul egyanánt Nargalnak nevezett isten, Enlil isten és Ninlil
istennő fia. Elözöleg a perzselő nap istene volt, aki nádtiizeket okozott, az emberek

testét lázban égette, és dógvésa hozon a iószágra. Isteni fivéréhez, Ninurtához
hasonlóan, ha|lott a háboruskodásra, Nergal felesége Ereskigal.zl

A dógvész és a pusaítris isteneként került be - ióval később - a babilóniai
panteonba Erra i§ten. Az egyik eposz az emberek megátalkodott ellenségeként

ibrázolia: rábíria Mardukot, hogy egy időre engedje át neki a világuralmat, és

megígéri, hogy nem él vissza vele. Ígéretét azonban megszegi, dögvészt és

,"u".g,i*t"t okoz, melyekkel már magát Babilónt is veszélyezteti. Az alvilág

istenségeihez sorolják még Dumuzit és Gilgamest is (l2. fej.).

Monoteista és ateista törekvések

Az istenek mezopotámiai panteon|a lassan olyannyira megtelt, hogy az egyszetű

halandó már nem ismerhene ki magát benne, nem csoda hát, hogy idóvel

* Dávid A. ford., chr€§t., l50,
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megpróbáták leegyszerűsíteni. Ezt legjobban egy konkrét pelda világítia meg. Egy
xsik szerzőzl ebbeli igyekezetében oly messze ment, hogy szeretett istenének,

Ninuruiaak a dicsőítese már inkibb tréfrinak hangzik:

,,Két szarc Enlil és Ninli| szemének sziwiroónyhdfilája Szín,
ajhai Anu és Aúun, at íiile Ea Dankindgal,
h,opanyaja Aih{ lurta Marduk, melle Nabl' . . ,"

Az úibabilóni ímokok hasorrlókeppen a kiváasztott istent ruházzrik fel a többi isten

tulaidonságaival:

,,Neryal a harcban Maduh,
Zababa a csatóban Maduk,
Enlil az uralhnd&ban és a taruicsban Marduh,
Nabú a kijnyxlésben Marduh
Szin Ma uk, hi az éjszahít negüihgítjz,
Sanas a jogban Ma uk,
Adad az uralhndrisban Marduk . . .'u

Azzal a tendenciával, hogy egy bizonyos istent előnyben részesítenek egy másikkal

szernben, máshol is találkozunk, persze ez még koránsem jelent a szó igazi

értelmében ven monoteista törekvéseket. Az egyik kalhui szobor asszír feliratán ezt ,

olvashatiuk: ,,Naál ban bízxil, ruis istenbm ne bízz<ill", ami nyilvánvalóan a szobrot

felálíó helFartó politikáiát tiikrözi. Talán Nabú papságának a kedvében akart
jámi, vagy jók volak a vele kapcsolatos személyes tapa§ztalatai' 

Vájon éltek-e Mezopotámiában hitetlenek is? Erre következtethetúnk abból

a tényMl, hogy egy bizonyos templomot - korabeli híradás szerint (6. fei.) -
kifosztottak: i rablók tehát nem féltek az istenektól. Ezek szerint Mezopotámiában
legalábbis akadtak kételkedók és vallási szempontból közömbösek; árnbár az

irodalmi wövegek és levelek vag5l szerzfiések niünyomó többsége azt a benyomást

kelti, hogy 8z istenek es démonok tisztelete a mezopotárniai ember egész életét

áttratona. Az egyházi szertartások sem hagytak egy parányi teret sem a kételkedés-

nek vagy az örrrilló gondolkodásnak. Mégis a világ természetes felfogása sokakat

,r." irrditott, hogy megpóbIíljá* a világot a maguk !ózan ,,paraszti" eszével

magyarázni. Az eiemi csapisok, szernélyes tragédiál a legkózelebbi hozzátartozők

Uetégsege és halála - e súlyos megpróbáltaüisok kételyt ébresztenek, és a hit
elvesaésehez vezettek..

Ennek első je|ét a Babilóni Iób'Á* cimen ismert irodalmi alkotásban

követhetiiiLk nyomon, ahol a hős azt kérdi, mién bünteti őt az isten olyan sűyos és

meg nem érdemelt csapásokkal:

,,I4az pdsztorom haragszik rám, a derékre:
rontó szemmel néz rebn;

csordlisom, bdr nem ziwiny va.glok,
ánó efőkgt uszít elhnem.

* Megyaí címe: Istene fens€g& ez embet,,, - Ford"

ló9
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Hű tn saioal rdgalmaznak bar<itaim,
ha igaz szót mndnh, hazugságal zliszonozxik szeretkim,
bujtogaű szót nond elletlen a hazugság embere.

S t2, istenen" nen felekz meg nekik,
eloeszed józanúgotnat!" (1,2. fei.)*

Míg a 
"Babilóni ]ób" végül istenhivó maradt, egy másik kólteményben már

érezhető a vallásosság lanyhulása: a kultikus szokások merő formasággá váltak, s a
nínadalmi illemszabályok részét alkotják, Az úr neg a szolgdjazz cím6 szarkasztikus
hangvételű ver§kn ezt a szakasa találjuk:

,,rH| szolgá:m"

>Igm, uran, igmk
lHozz aah zizet íáben, hézttusó vizet -
dldo zni akarok istenenncklt<
llÁIdo z z, uram, óltlo z z !
Vidám szíaű az, ahi dldozik, jótét IéIek:
kinaset g,üjt odatúU(
,H4 te szolga!
Mégsal dldoznn enk
>Ne óldozz, uran, rc óldozz!
Ígl bga-Irjbb megtanítod azt a kutlo ;stent,
hag fusson utdtwd,
ahe\e6 hogl: 'inuidj akizattal!',
lörődj bele akaratmnbalk
oagj oalani hasonlót kijoetelne tőleclk|'**

Mennyire megrendii{hettek a zumerek hitíikben, amikor látrák, hogy az akkád
Samt-kin megbéHyózva, fogolyként hurcolja el királyrrkat, Lugal-zage-szit, és
kiállítja Enlil isten agadei templománák kapujába,zo éppen annak az istennek a
kapujába, akiről nem sokkal korábban Luga|-zage-szi kiielentene, hogy ő adomá_
nyozta neki a Sumer ítilötti uralmat, és az ő hatalma alá rendelte az összes országot
napkelettől napnyugatig. Ha ezt egy halandó teszi, akkor cselekedetét hitszegésnek
minősítenék volna. Talán csak ióval később, ezeknek a sumereknek a dédunokái
igazíthatuik volna ki Enlilröl alkoton képűket, amikor az asszír birodalom már
képtelen visszaverni a barbrirok tárnadásait, és összeomlik. De vaion mit gondoltak
volna, ha megtudiák, hogy ez nem az isten akaratából történt, hanem Enlil
templomának papiai szövetkeztek az idegen isteneket tisaelő barbárokkal.

Asszíriában a Szargoniűk uralmának ide!én az istenek háttérbe szorultak, a
feüratok csak a hadiriratokól szólrrak, és az uralkodót dicsőítik, nem pedig az
isteneket; hasonlókeppen a domborművekről is eltűnik a vallásos tematika, Már a
szerződések áradekai sem fenyegetnek az istenek biintetésével, hanem világi
biintetéseka helyeznek kitátrisba (pelűul a következő megszégyenítő bünteté§t: a

* Komoíó.zy G. foíd., Kisliitöí, m.
*' Rjko§ s. ford., Gilgrme§, 288.
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szerződésszegönek a nyelvével kell felszednie a földről a mustármagokat).a E
korszak néhány személyneve rrrár szinte ateista gondolkoű smődra valt: Ló-tldgil-ili: Istenre nem tekintő; IÁ-tidir-ili : Istentől nem félő; sőt Ló-taddar-itu =
l§tentól ne féli!30

A démonok

Az istenek sokaságlínak és soldéleségének megfelelt a mempotámiai démonok, az
utuhkuk3| nagyszámú tarka serege. voltak rossz démonok - a ,,hét gonosz
démon", es velii& szemb€n állt a ,,hét bölcs démon". Mezopotámia lakói buia
fanázájuk uíplálu babonás hiszékenységti(ben minden élethelyzetben inkább a
rossz, mint a jó demonok hatalmát lánrik (24. kep). Ez életköriilményeikbtil is
következen: országukban §ok kietlen és néptelen vidék volt; mint kereskedök sokan
utazuk, sokan dolgoaak mocsaras területeken, perzselő napon és a nilnépesedett
városok egészsegtelen viszonyai közön. Magyarázatul szolgálhat a sok betegség
fiilötti unácstalanság - beleértve a vüést is, amely az alapvetó higiéniai
követelmények elhanyagolása mian gyakran a szülö nő életébe keriiüt _ é§ az
általános művelség alacsony színvonala. Ebkil a szempontból a démonok világa _
rtg ha ez paradox módon hangzik is - ésszerű kisérlemek tűnhet arra, hogy
eligazodianak az élet bonyolult helyzeteiben, es a ráolvasás, a jövendőmondás, a
migia ósi hagyományok kialakította bonyolult szeranásaival fölébe kerekedienek a
démonoknak, megszabaduljanak a késégbeeséstől és a tehetedenség fudatától:
valamiféle hitre tegyenek szert, hogy minden helyzetben lehet védekezni, és a siker
annril biaosabb, minél több §zertanást elvégeznek.

Ea az alapgondolatot iól kifeiezi néhány amulett is, amelyeknek éppen ezén
nagyon bonyolult a kompozicióiuk. Nézzúk meg kózelebbről azt a démont, melyet
ioggal tartottak a le8íettegettebbnek es a legszórnyűsegesebbnek: Lamastum
istennőt!2l aki a sziiüó nők és az újszülönek életét, tehát magát az élet lénye8ét
fenyegette. Az újasszír bronzplaken (amulett) also reszén Lamasüm undon keltó,
félig álati testét, vic§orgó oroszlánfe|ét látjuk, amint szamáron térdel egy csónak_
ban, melynek őt _ és áldozatát _ az alviágba kell vinnie. Mind a két kezében
kígyót tart, minden ui|áról egy-egy kutya lóg. Mögött€ egy másik démon áll _
Paztizu A plakett felsó részerr hét rilladejű démon látható, fölöttiik pedig a
főisterrek szimbólumai. Az amulen közepsó mezeiében Ea papiai hal_álruhában
démonűást végeznek. A beteg egy ágyon fekvö férfi, ami a néprajzkutatókban azt
a feltevést kelti, hogy az amulen talán a szülő nó érdekében történő tudatos
helycser* _ a kuuidot* ábrázol|a. Lamastumról az egyik feliratban ez áll:
,,Mhinaő aámaü istennti, sziirnyíiseg . . . Lóba, mint az Anzu ma,dár barmq heze
mocskos, arca, mint a vad oroszltlné, a nád közüI zikiltan és meztelen mellel emelkedik
ki . . . Barcgl az ablakn4 észranétbn belopakodik, belép a hózba, kijön a házból. Ezt
nondja: >Adjónk nebtn fiaitohat, hogl megszoptassam, és a leánlaitokat, hog
gondozzam őket. Szójukhoz akarom tenni anlíjmet . . .<"

A szöveg szándékosan kelt fizikai undort, mely közvetleni.iLl az ábrázolásból

' Így nevezik az cmológiábon egyes DéPeknek ezt a szoká§át, hogy a gyernek §ztileté§e utáí n€rn 3z
ány4 haír€dr á2 apá fek§zik gycrmekágybaa, _ s3erÁ.

l7l
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is érezhető: a démon nagy, lelógó melle szöges ellentétben ál a helyi szépségideál-
lal, és tiszátalan állatokat (a kutyin kíviiú rendszerint disznót) szopat.

A knrastum elleni ráolvasás szertanás volt: a pap (az úgynevezstt masmósu')

legelőazór a sziiüö nő testének bizonyos helyeire mágikus köveket kötózött, aztán
fennhangon ezt mondogatta:
,,A behijtözött asszoay, a bekötözött, bbinek a feje be oan kötoe . . . Az anbertől, istene

flitól táwzzéb jöjjijn hi tzstaduz nz közeledjék" előttan fisszlt ne teglen, utdnam
rc jdrjo4 hózamba be ne lépjen, tetőnre fle mósszék, szobámbq ahol oagnk, be tte
ji;jjfu Kinyagök az égre és a Jiiklre, Enlila a fiild uróra . . ."

Egy másik szertartá§t ábtáml az a kis amule6 melyet ma a baghdadi Irak
Muzeumban öriznek. Ezen Imasfum arca elé taniák az ágyban fekvó beteg
kepmá§{íL Az amuletmek nyele van, faragás díszíti. Noha ez a §zertartás írott
fonásal nem bizonyítható, létezese nagyon valószínű - minden népnél ismerünk
sok hasonló rrrágikus szenartást.

Nem kevésbe rettegett és szömyűsegesnek ábrázolt démon vo|t Pazúzu -
a Mezopotámiába betegséget es rossz termest hoó, pusztitó déli szél megszemélye-
síóje. Még a pririzsi Louvre mai látogatójára is rendkívül §anggesztív hatást
gyakorol vicsorgó, merges kutya képe, széttárt számya, kimeresáett karma. René
Labag a nemrég elhunyt francia a§szíriológus* l949-ben, a párizsi orientalista
kongresszuson a következő történetet mondta el: Egy este, az elcsendesedett
épűetben, egyetemi dolgozószobáiában ült, és egy ékírásos §zóveget próbált
megfejteni. Egyszer csak az ajtó halkan kinyílt, belépett egy maskara, és az előírásos
formula szerint bemuatkozott: ,,I!n tlapok Pazúz4 Habú fia, a lzuegő gonosz

dénonainak ura, ki sebesen itt tennett a hegtekből," Az ismeretlen látogató e
formulát iiu:nepelyes, iól énhetó kiejtéssel adta elő, és nem kevésbé iinnepélyes,
színpadias gesaussal felszólitotta a tudóst, hogy kövesse a ,,másvilágra", az
elnéptelenedett epiiüet csendes folyosoira. A professzor hozzátette, hogy szerencsére
sikeriiüt a távozás idópontiát néhány pohár konyakkal elodriznia, Mikor aztán együtt
elhagyák az epiiletet, ,,Pazfuut" őrizetbe vették, és beszállították a klinikára.

Hosszú lenne felsorolni a ióindulatu és vészt hozó démonokat és állat
formájú, szömyszení ábrázolásaikat. A ráolvasásokban szerepelnek a tulvilági
démonok, Utukkuk és Gallúk, Lilú És Lilítu, az éiszakaí démonok, a b€tegseg
démolai, az Aszakkuk, Namtar tsten halál követei, a ha|otí Etannu stb., zz liip4
azaz a ráolvaso pap azonban el tudta háíítani őket:33

,,Hozzlitok hönyirgök, tiszn ég és tiszta ftia, iszta cillagok fent és knt, tiszta istenek
és istemők, q tiszta egekre és a tűzta alvihigra! . . . Ajkan tisztq kezem megmostqm,
a oiük csendes, a ftld hallgat, a jószág az isnilhba4 az ernberek rynlgozúra ftnek,
a }uizban a pdntak biztosítoa, a wiroskapuk bezáma, a nag) isteneknéI a reteszek

betoltv" Híahk benluteket, csillagok, északon, űkn, kpleten, n ruqaton, naglnk és

hicsinj,vh" anulyehet szan már ncfl hithat . . . Tlszta áIdozatot hészítettem eh nekteb
tiszta üjmjént f)sttjltan nekkh Gyrtek, adjdtnk tudtomra döntésetekzt, mondjdtok ki
űéIrtetefut, A rosszat elűzzétek és eltáOolítsótok A személy, B szaúl2 fuának tesűből;
bdrcsak én, X szarcl2, Y szenuly rta, islüt aisszanyerhetnbn egészségetnet és

boldogságomat a ti legfelsőbb parancsotokra, mely megzláltoztathatatlan, a ti ,igenc
etekte, mely a ti megmástthatatlan jeleitekbőI kíltutkezik!"

* 

^ 
collége de Fránce professzora (1904_1974l aki számo§ kii(ryvet in az akkád vallásól.
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l,anashontól, e rettegeft na dérlonűl oéö asszír bronzünuletL Magassóga 13,5 c?n.

Az anulett lvátoldalda egl dllat háta, szatón szómya, íarka és karmai lóthatók (i. e.

l, éoezred első fele). Pdizs, Louue (etedltileg de Clerq-Bo*gelin magóngűjtemeryé-
bm wlt)

A iövőkutaás és az álmoskönyvek

A küönféle ualások" elö|elek, szaknyelven az úglmevezett ómenek arra szolgáltak,
hogy vá{ságos helyzetekben jelezzék az embernek, mit kell tennie.e Az emberek
jövó|iiket a környezetíikben eszlelt legfontosabb |elekbiil és ielenségekból olvasták
ki: az álatok viselkedéseből, az állatok belsósegeinek állapotából, a nappali és az
éjszakai égbolt ieleikil, a polxírba tóltött iul felszinén kialakult ábrákból és végiil
igen jelentős mértékben az álmokbol. E szövegek bőséges anyagából csak rövid
kivonatot közölhetiink, brir az előielek, igézések és ráolvasások terjedelmes jegyzékei
maradtak fenn.

Az :ilomfeitesek iegyzékei voltak a legolvasottabbak, melyek közül a Kdld
ábnoskhya a Babilóniát idéző keves, maradandó emlék egyikeként maradt fenn.

A KdU dbnoshnrynEt nagyanyáink idejében még nálunk is forgatták, belóle
merítenek tippeket a lottószámokhoz. Valóban meglepő, milyen ősi hiedelmek
iumak benne szóhoz. A formai és aralmi egyezések ma is felismerhetők, noha
keletkeásü óta évezredek teltek el. A babilóniai álmoskönyvek és ómenek
szimbolikája ma is egyseges egeszet alkot.

Igy az l939_ben megielent Storch új ólmoskiinlvében, melynek alcíme: ,Á

l?3
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Vignrgó hahedon dánonfej. Magaskiga 15 ol (Babihu L e. 1. éoe*ed első fek);
ta]ón Pazúzu danon szobrdnah feje, Bosto4 Museun of Fine Arts

regi kabalisaikus egyiptomi-perz§a-ktíld álornfe|tések szerint", sok ,,hagyomá-
nyos", a mi körüményeinktöl távol eső címszót találunt, mint például az

,,orosáán", a ,,gránátalma", a ,,tenger". lellemzö módon érvényben maradtak
benne a mezopotámiai vallásrendszemek és ómen-világnak olyan ősi szimbólumai,
mint a kos (tirü, iuh), szamár, kecske, róka, sas, sólyom, kígyó, hangya. A Szaruak
a íEjen - méltólíg kükiniisen a papnak (l07, l.) címszó kife|ezetten az istenség
mezopotámiai ielét idézi. Az egykor álati belsóségekból tönénő jóvendömondásra
emlékeaemek az olyan címszavak, mint a ,Jép" vagy a ,,rnáj", es a megfogalmazá-
suk is; úgy tetszik, semmi |ót nem jövendölnek belőlük.

Az óbabilóniai mintával szinte teliesen azonos m&on Storch tij ólmosköny-
uaten is sok részletező címszó ual az ember olyan alapvető sziikségleteire, mint a

növény- lagy a húsevés, az ivás, a vizelés; néhány vátozatban olyan címszavakat
taláunk: mint 

"iirüék", ,,szemeremtest" vagy ,,hímvesszö", ,,emlő", ,,szoptat". Az
alapvető civilizációs munkaeszközök, rnint a kapa, szekerce, szekér, kerék, kézmű-
ves_ (peldául cipész-) szerszámok stb. meglartiák szimbolikus |elentésiiket. Az
ámoskönyv ,,rnodem" vátozaában is érvényesiiLlnek a babilóniai érdekszféra olyan
hagyományos motílrrmai, mint pelűul a részletesen ismertetett égi jelenségek (nap,
hold, csillagok), s kiilönöaen a rendkívüi égi ttinemények (nap- vagy holdfogyatko-
zá§, űstökti§, meteor, több nap vagy tóbb hold feltűnése, az égbolt szokadan színe,
a szivárvány stb.).

Az újkori álmoskönyvben is - akárcsak a régiben - megaláliuk az
álomielensegek oszuily- és rendi tagolóüs szerinti megküönbözt€téset (szegé-
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Rajuid tőftel hüzű omszlánfejű, xirkóngkatmti, embertestű dinonok, Az alabóstrom
dmnbmú Szía-ahhe-eriba niniati paloűjtinak falát díszíte1e. Lo?rdon, Bitish
Musewa

1tyet_gazdagok, íiildművelő_kereskedő stb.), peldául a ,}enyér'', ,,kása'', ,,szop_
tatD,_,,sas' , ,,koszoni", ,prvosság'' vagy .rét' címszavaknál. Á nr.;t n cimszavak
megfogalmazísa nilnyomórészt megtartja jeüegzetességét, különóien a babilóni
ómeneknél, ahol egy részlet megváltozásával az rilom homlokegyenest ellenkezó,
szimbo_likus énelmet kap. Ez.ekböl tudiuk meg a legjobban,- hogy az egykor
tehetet]en, egyszerű ember hogyan viszonyult az irracionális erőkhóz: Ha vataki
álrnítan ,,iobb, törött bordát'', ,,bal, törött bordát'', ,,alsó (rövid) iobb, törött
bordát" §tb. lát, ennak minden alkalommal teliesen má§ a ielentése. FÍasonlóképpen
peldául házasságot kömi - ,,bánatot és betegseget'', szűzzel álmodni _ ,,szerenisét
es boldogvigot" jelent stb. (l 18. l.).

Ha ilyesmit olvasunk egy álmoskönyvben (106.1.): ,,Hoszú har - erős és
dal is leszel; kitárt hnr - kiiryiirübtesseg; pómás har - újrá gazdag leszel; boógoU
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jobb knr - meghal egl fbf rcknnoil; lewigott bal har - eg1 nő rokanod hal meg; mk
'ityet 

láhi - hcllenellenség n" - hogye gondolkodnánk el azon, milyen utakon es

ósvényeken iut}ratott el egészor nap|ainkig a mezopotámiai papok és ráolvasók

bonyolult udománya; az ő kézikönyveikben olvashatiuk az ómenek köón peldául

a torzsziiLlések követkeá értelrne#set:35

,,Ha egl ű tzrhes, és magzata mcgmozdul, s hallani lehel, akkot új ellenség fuimad"

megohanja és elpusztítja az oíszágot, hifuztja javaiból, x l*ombolja az enberek

hajUkan . . , Ha a nő megszült, és a gwmekneh oroszlánftb u4 akkot az orszdgban

erős kirdly jut hatalanra.., Ha a nő mcgszült, és a pmneknek h íryzik a jobb fiilc,
o, ,*Úáó rupjai ,rug vannah szdmhiloa . . , Ha a nő megszüh, és a gmmeknek

fugafeje ocn, a uirost ftl<lig lzronboliók, s az orszógban öltlöhlés bsz . . . Ha a nő

*rgrrah, a a petmeknek tliszruifeje gaq az oíszóg űoelhcdni fog jószógba4 és a
goid^ag frlriragrik... Ha egl juh őzet ellih, a kiróljtf atyja trónjóta Iép, oagl
St tarti ,negainaaia Babihriliót, s a hatahruiba keríti . . . Ha a juh oad,telvnet ellik,

az onzógban öldöklés lesz, és tnónüwb hÁpaintja meg a tfljnt . , , Ha a juh öt

bdrán t ellib az orszógban felhzlés fuinal" a juh gazdója meghal, és gaztlasógót

szaltphndjdk... Ha a juh öt &irónyt ellih" s az egiknek borjúfeje, a mdsiknak

-orrt lr|iir, a hmnaliknak hiénafeje, a rcgndiknek hutgateje, az ötijdiknzh

bórónyíeji lesz, akhor az országban öIlijhléste lelut számítani.,. Ha zlalakineh a
házóbatt szómyas fehete hanpáh jeblnek nug a gazda felesége meghal, és gazdcsdga

ebek hanniacadjóra jut , . ,*
A babil-óniai álmoskónyvekr is sok magy8rázatot megóriztek számunkra,

amelyek a legkiilönböóbb áettrelyzetekre vonatkoztak, Bár nem mind maradt fenn

olyan állapotban, hogy világosan értelmezhetó legyen az, ami használható - a

közmondá-sokhoz (12. fei.) hasonlóan -, a kulturális és társadalmi viszonyok

figyelemre mató ü&örke!€.37"" Mezopotámia népei úgy tekintettek az álomra - vagy inkább papjaik úgy

hitették el vel-iiLk -, mintha az magától az istentól származó iizenet és jelaűs lenne,

Elsósorban Samasnak n:laidonítottÁ a képesseget, hogy álmot bocsát az emb€rekre,

ezert az áomfejtés a papok kivátsága maradt, egyedü ök voltak illetékesek arra,

hogy az álrnok misaihs, természedeletti tartalmának hiteles és érthető magyaráza-

toiáa;"n *, A dolgok es fogalmak rendszerezésere, söt valóságos beskatulyáására

való hajlam - niety.t a babilóniaiak és az asszírok valószínűleg a sumerektől

,,öóköliek" - arra ósztönzött, hogy az rilomfejtések gyű|teményeiben is létrehoz-

á*t .gy egyedi, sa|átos rendszer! akárcsak a tórvények, orvosi kórjóslatok és

kórisméi, rieptek, ráolvasások, ómenek és közmondások gy{jteményeiben,

Az ekírisos dokumentumok köziiü az álomfe|tés, az úgynevezett oniroman-

teia ledontosabb forrásának az Assur-ban-apli ninivei kónyvtárában fellelhető

saiátos-rendszerezé sű aszk Ábrcskiinjna* + tekintik (ll. fei.). Ha ma böngéssziiü< a

sz'övegét, megállapíthatiut, hogy korántsem unalmas olvasmány, épp ellenkezőleg,

feny-vót az'at[U őet legküOnbtlzóbb terüeteire, a mezopotámiai emberek

gondolawilágrára éppúgy, ahógy a közrrronűsaik. Az emberek álmai reményeiket,

* sto(ch úi álíno§kön}rye, ó9.
.. A. L oppenbein tútáia 0. 3ó. i€yr.t) melett az asszir r{lrnoskiinyvból M- I-eibovici közöl

frsnciáú €íd€kc§ váog8tá§t I§ ongcs ct leul ioterpr&atiqn d Babylone (1959) címm€l, L, mé8

H. v. F. saggs angol válogBtá§át: The Grcatüe§s óat we§ Babyloó (1965), 192, skk,
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vágyaikat és aggodalmaikat tiikrözik. Az álomfejtés a papok bizonyos kategóriáiára
tartozott, akik egyben ráolvasók és jövendőmondók is voltak. Az álrnoskönlv nekik
készüt, hogy megtalálirik benne azokat az eseteket, melyeket a gyakorlatban
magyarázriuk kellen - ugyanúgy, ahogy a törvénykön}ryek a bírák számára, hogy
konkrét előírásokkal vagy eligazítással szolgálianak az ítélet meghozatalához.

Az Álnoshiajn ismeretlen szetzője (vagy szerzői) nagy gondot fordíton a
szemléletes elrendezesre; els<isorban abbol indult ki, hogy az álmokban az ember
termeszetes cselekedetei jelennek meg: az evés, ivás, ételek vagy italok kiválasztása,
kózösiilés stb. Az álmok másik csoportját azok alkoták, melyekben a mun}áról, a

termekekről, mestersegekfól vagy a kézművesekról esik szó. Volt olyan csopon is,

amelybe az állatokról és madarakról szóló álmokat sorolták be. Küön kategóriába
tartoztak a halálól €s a tulvilágról sóló ámok, söt azok is, amelyekben az emberek
a saját szímyukon repütek. Ez az utóbbi kategória osztályjellegű: az álmoskönyv
ktilönbséget tesz aszerint, hogy gazdag vagy szegény ember repiiüéseról van-e szó;
a szegények merész álmainak vigasztaló értelmet tulaidonít. Hasonlóképpen
oszályktiüönbseget tesz a megboldogultakról szóló ámok rnegfeiésében is.

Milyenek tehát az aszír Almoskiinya álomfejtései? Kezd!ük az evésről és

ivásról sáló álmokkal!
Ha valaki azt ámodta, hogy kutyát eszik, az lázadást ielentett, és az illetó

kéresének elutasíiisát. Ha álrníban hódot evett, az szintén lázadást ióvendölt. Ha
gazel7át vagy rókát evett, az b€tegséget ielentett. Aki álmában vadbika húsából
éve6 az hosszrt életre számíthatott , Az Almosköryn szerzője a vegetariánusokról
sem feledkezett meg: aki aá álrnodta, hogy a na?ntar növény gyümölcsét ette,

öriiüetett, hogy megnyeri a perét. Aki álmábal a szarbatu (síorax) fa gyümölcsének

magvát fogyasaotta, biaos lehetett benne, hogy leküzdi a nehézségeket. Aki
álmában olyan gyógyfüvet rágott, melyet ismert, megfontoltan cselekedett; az
ismereden gyógyfű fogyaszuisa, ellenkezőleg, balszerencsét okozott.

Az Áhnoskiinjnl megemlékezik az erőszakos álmokról, sőt az olyanokól is,
melyekben emberevésre kerül sor. Valakinek az álombeli mególése - zz Almos-
kónJp a tesí:ueF vagy a gyermekgyilkosságot sem zfuia ki - az álomlátó vagyoni
helyzetének megváltozását jövendölte; ezen a helyen a szöveg olvashatatlanná vált

- igy nem ismerjü a telies magyaíázatot. Aki álmában a saiát kezét vagy lábát ette,

arra fia vagy lánya elvesztése várt. Ha valaki azt álmodta, hogy,leharapta barátja
hímvesszőjét, az számithaton rá, hogy fia szüetik. Az asszír Altnoskiiqru egyéb
ízetlen álmok megfeitesében is bővelkeden, Ha valaki álmában társa iirtiúékét ette,

arra szerencs€ és fényes karrier váít. A kutyaüriiüékíöl szóló áom is gazdagságot
jövendölt.*

lu uszk Áhnoshiryru íuTa az esetre is kitér, amikor valaki álmában valami
teljesen ettetetlent evett: ,,Aki azt ólmodta, hogt glanfuit eszih, fogsdgba eik, és nem

lesz nyugalma" ,,Akí azt álmodta, hogl szóraz aszfalttal tápl:álbzik, azt bánat éi"
llasonlóképpen vátozatos volt az ivásról szóló álmok megfejtése is. Aki azt

álmodta, hogy ivóvíáez jut, sokáig fog élni.** Ha valaki azt álmodta, hogy az utcán
vizet visz, annak a szerencsédensége véget ér.38 Aki sórrel álmodott, megfeledkezen
aról, amiben a banitaival megegyezett. Aki azt álmodta, hogy a folyó vizéból ivott,

' storch új ámo§könyve, 57: ,,Efubed ifuiiléket találni - gazdagság."

'* stoích új álrno§könyve, 9l: ,,Fri§s, ti§zta vizet inni - egészség, nagy gazdagsí8."
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arra nagy gazdagság ván, míg a vizesárokból való ivás veszekedést, a csatomából
való ivás pedig pusztító árviz€t iövendólt. Aki álmában asszonya vizeletét itta,
annak bőven lesz eledele.

A vizelenel kapcsolatos álomfejtések általában nagyon változatosa} voltak,
Ha valaki azt álmodta, hogy egyenesen maga elé, a fallal szemben vizelt, és a vizelet
szédol},t az utcán, az gyermek szi.iletésére számíthatott. Ha valaki ámában letérdelt
a vizeletéhez, annak fia szúletik, aki később uralkodni fog; a nád közé vizelés
viszont utód nélküli áetet jövendölt. A folyóba vizelés |ó termést, a kútba vizelés
a vagyon elvesztését ielent€tte, a csatomába vizelés pedig azt, hogy a termést elviszi
a víz. Aki azt álmodta, hogy bevizelt, s aztán meg§záradt, aa Isrár betegsége (azaz
nemi betegség) sújtia. Ha valaki álmában i.iLlve vizelt, arra súlyos gondok zúdulnak.

Az asszír Abnoskiinyv a nemi közösülésről szóló álmokat is megfejtette. ,,Ha
valaki azt áhwdta, hogt oaddllattal kőzösűlt, annak gazdasóga felairógzik." Az
Álmoskőnyu további részének a szövege megsemmisült, ezért nem tudjuk, hogyan
magyatázták u olym álmot, amelyben valaki a lányával vagy az anyósával közósüt.
A hossá hímvesszóről szóló áom a vetél},társ fölöft aíatott telies győzelmet

ielentene.
Az ÁImoshanyo ré§zletesen foglalkozik a munkával és a munkaszerszámok-

kal kapcsolatos álmokkal. Ha valakinek álmában vargaszerszámot kínáltak, arra sok
kiadás vár. Ha valaki a kőfaragó vésójéről vagy a kosádonó szerszámárol álmodott,
az számíthatott rá, hogy vállalkozása sikerrel iár. Szegénység és nyomor sújtia azt,
aki kohászatról álmodon. A baltáról való álom kivégzést*, a kerékről szóló álom
ikrek szüetését ióvendölte. Aki szekérről álmodott, annak a kivánsága teliesúl**, aki
karóról, annak életét nem keserítik meg a vetél}társak. Nagy szerepet iátszonak az
állatokól szóló ámok is. A rókáról, majomról vagy disznóról szóló álom gyermek
szüetését ielentette, a kecskebakról* * * szóló biróságra |árást és szerencsés iövendőt.
A kígyóról sáló álom megbbható órt, a madrirról szóló az elveszett tárgy
megaláását, a kosól szóló pedig a józan ész elvesztését jövendölte.

Az asszir Almoskiinyo arról tanúskodik, hogy mrir az akkori embert is
elragadta álmaiban a repüés vágy& amit egyébként az Etanáról szóló eposz is
bizonyít (l2. fei,), Ha egy jelentős személyiség álmában úgy érezte, hogy elszakadt
a ftrldtól, és repiiLlt, álma további felemelkedés4 iövendölte. Ha ugyanezt az álmot
szegény sorsú ember lána, véget ért a nyomoral,a fogoly visszanyerte szabadságát,
a beteg pedig meggyógyrtlt.**** Ha a gazdag azt álmodta, hogy hiába próbál
ftilrepülni, várható volt, hogy elvesziti a vagyonát, a szegény viszont ebben az
esetben nyomorának végét remélhene. Ha valaki azt álmodta, hogy az égbe rópült,
annak a napjai meg vannak sámlálva; aki viszont álmában alászállt az alvilágba, az
még sokáig fog élni.

Igen változatos volt a tulvilágról és a megboldogultakkal való érintkezésről
szóló álmok magyaíázata is. Ha valaki álmában halottal találkozon, olyankor,
amikor az alá§zállt az alvilágba, álma egy kózeli rokonának a halálát iövendólte. Ha

* storch úi álmoskönyve, ll3:,ó balta - elewesz.ly."
** sloích új álmoskón}ve, l4l: 

"sáp 
sz€keret láEri - őröm."

*|' storch új álmoskihywe, 6: 
"A 

kecskebak - bosszuság."
***t Storch ú| álno§kön}rye, 60: ,,Rijpktjdni - a b€tegírek hald, a vándornat és áz alkalmazothak
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valaki azt álmoda, hogy a megboldogultak megátkozták, hosszú es áldásos élet várt
rá, ha azonban megáldották, az a haltilát ielentene, sőt azt, hogy temeteden marad.
íIa valaki ámában megboldogultakat láton, akik vele együtt örvendeztek, álma, ha

az íllető gazdag volt, vagyona elvesztését, ha szegény, elióvendö gazdagságát

ielezte.:o }Ia valaki azt álmodta, hogy alászállt az alvilágba, s ott egy megboldogult
megáldota, leomló fal alatt leli halálát; ha álmában a megboldogult meg is csókolta,
akkor megfagy; ha álmában a megboldogult megharapta, akkor rászakad a tetó.

Az asszír Álmosktinyu szemléletesen tiiközi a mezopotámiai ember életét,

gondolat- és hiwitágát, babonáit, gyarlóságait és vágyait, de arról is számot ad,

hogyan jutott szóhoz az a réteg, amely kihasználta e gyarlóságokat, és gyaklan vissza
is élt veltik. Lz asszir Álmoskönjxl önmagában is jelentös irodalmi alkotás: tóbb,
mint puszta álomfeités, még szövegének töredékes volta ellenére is, ami sokszor
lehetetlenné tewi a helyes értelmezését. Ezen csak egy újabb másolatának a

megtalálása segítheme. De még így is fontos kortörténeti dokumentum mind
emberkepével, mind pedig a benne tükröződő szociális hátténel és gazdasági
problérníkkal, Ezért nagyon helltelen volna, ha valamiféle egzotikus, öncélú
olvasmánlt lámánk benne, és így kiszakítanánk eredeti környezetéből.

lövendölések

A jövendórnondás legősibb formája valószínűleg a máijóslás volt, amely Babilóni-
ábol terjedt el az egész Közel-Keleten.no A máijóslást a babilóniaiak az istenek

ajándékának tartotrák, azt hitték, hogy a napisten,,maga írta bele az áldozati bárdnjl
testébe a jiioenűt". Az álat belső szerveinek tanulmányozása során tettek szen első
ánatómiai ismereteikre. Azért iövendöltek a máibr5l, mert azt az érzékek központiá-
nak, az ember jövendó sorsa tiikörképenek tekintették. Kiilönösen a birkamáj
változatos alakia nyújtott tág teret a legkiilönfélébb iövendólésekhez. A májat több
részre osztották fel, s mindegyiknek kiiLlön nevet adtak: ujj, szQ, szemérantes| ú|
mególló, palota, trón. Szárnos szöveg szólt a máijóslásról, és találtak agyagból
készített májmodelleket is. Például így jóvendóltek a májbol:

,,Ha az njj<< olyay mint az oroszldnfej, akkor az alattvalóh elűzik uralhoűjukat;
ha ol1ary mint az oroszldnfül, akkor az uralkodónak nen lesz aetélytársa; ha olyan,
mint az oroszltiffi| és jobb hótsó észe hióryzik, az ellenfélnek nem lesz oeté\lürsa;
ha olyary mint az oroszlrinfiil, de bal hótgj része hidnyzik, az uralhoű seregéneh nan
lesz ellenfele; ha az wjj< o§an, rnint a borjúhyela, az uralkodót megölik a heréltjei;
ha olya4 mint a birkafej, az uralkoü bőségben fog élni; ha féIfu olya4 mint a
hcakeszaru, az uralkoűnak nem lesznek gondjai az orszóga miatt; ha féIig olya4
mint a hecskeszartl, és fekő része kettéhasqdt, isteni oltalmazója mdshoz pdrtol ót."al

Hasonlóképpen jövendöltek a veséből :

,,Ha a jobb oese fekete, rnegha,l a király fia; ha a bal use fekete, meghal az ellens,lges

országban a kiráffi."
A vízre öntótt olaibó| vagy az olajra öntött vízből kialakuló formák alapján

történő iövendölés ismeretes az egyiptomi fózsef bibliai leírásából (A terantés

htinyle 44;5) vagy abból a karácsonyi népszokásból, hogy vízzel telt edénybe viaszt
csepegtemek; ennek majd ötezer éves sumer előzménye van. Allítólag az első
jövendőmondó a mondabeli En-me-dur-an-ki sumer uralkodó volt. Hammurápi
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korából már fennmaradt két ekírásos ,,kézikönyv"; peldaként közltiLrrk belöliü
néhány ,,tetelt" :

,,Ha a vízm az olajkil gűrű keletkezi| mely kelet felé húzódik, majd megálhpodik,
a beteg negpóglul. Ha az olajkil het giírű alakul ki egl na{! és e9 kicsi, a ferfi
felesége ftit szül, oag a beteg negpógjlul. Ha az olaj a rlízen szétfoltih" és a oíz
zagarossd wálik, a beteg ncghal." ,,Ha olajiintéssel jiitlendölésbe íogs4 men nősüIni
akarsz, és egl csepp olajat iintesz a férfnak és mellette, egt mdikat a nőneh, s azután
a két cw ősszefolyik" akhar a ferf a n&;el egúekel; ha a csEpek egbe|otyak
ugla4 de a ferfi cseppje közbe hctteúlik, a fhfi meghal ; ha a nő cseppje wilik ketté,
a nő hal rneg."ez

Megszámlálhaadanr,rl sok jövendölés alakult ki az égbolton észlelt ielensé-
gek, a csillagok konstellációja, a hold- és a napfogyatkozás s az időiárás vátozásai,
kiiüönösen a Babilóniában ritkán előforduló vihar és heves zápor alapián. Idézzünk
ismét néhány jellernzó kinyilatkoztatást:
,,Ha a glermek a Hold felkeltekor szühtih, élete nyugodt, boldog igaz és hoszú lesz;
ha a gnrmek a Jupitet felkeltehor és a Ymus lenluqtabol szűletib, szerencsés lesz, de
elhagtja a felesegét; ha a germek a Jupiter íelkeltekor és a Mafi leqrugtaknr születik,
szetmcsés lesz, és megeri elhnsége pusztulósát."ll

Igy szíiüeten meg a csillagjóslás - az asztrológia, amely megőrizte a
babilóniaiak himevét még a görögök és rómaiak ideiében is. Horatius is emlitést
tesz róla. Csak belóle jótt létre később az asztronómia, a csillagászat tudománya (l l.
fej.), A mezopotimiai |övendölésekben megtalálhatiuk a metmrológia alapjait is,
azaz a tapasztalaton alapuló idóirirási előreielzéseket. Például ,,ha oiirös az ég alja
íeltlinad a szél",44 iő§lta Nabú-ahhé-eriba babilóni pap csaknem háromezer éwél
ezelőtt. Egy másik pap metmrológus, Rasi-il rnegállapitotta és feljegyeae, hogy a

,,nap udoara esőt és iűváltoz<ist hoz". A sziv&vány ielenségéból is következtenek
az időjárásra és a jövendóre. Az egyik újbabilóni pap Urukban kijelentette: ,,lla c
sázlámány a aáros frjlőtt ítv| jó nra lesz a z;áromak, a kiróIyak és a hatalmasok-
nak."qs

Mezopotámiában ismerték a hernerológiai* feljegzésehet is.as A jövendómon-
dók és az rilomfejtők tapa§ztalatai alap|án összeínrlk a kedvező és a kedvezőt]en
napokat, például olyan kiegészítéssel, lrogy bizonyos nap küönösen alkalmas a per
megkezdésere, vagy nem ajkalmas a házas§ágkötésre vagy a rabszolgavásárlásra.
Bizonyos napokon nem szabad átnenni a folyón, más napokon pedig tilos halat
enni, nehogy az ember megbetegediék. Ez már szinte Erbenre emlékeztet:

,,És a pmtek nen hoz jót nhy
ne mmj, Iednjnm, a tóra ma!"*+

Az istenítélet: ordáia

Mielőn a ráolvasások, jövendőmondások és ámoskönyvek tárgykörét elhagynIínk,
említsiik még meg az ítéleüozásnak egy jellegzetes módját, amely tulélte zz ókort

* H€rnerclógiai| napráí8l ij'§§zéíEgő. _ Foíd
** Hap B. fotd
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es a kóápkon, sőt még az újkor kezdetén is előfordu]t: az ordáiát.4? Az ilyen
,jstenítáet'' alkalmazásakor az ember bűnössége vagy ártadansága nem a foldi bílrit
ítéletétől, hanem a puszta véledentól függött, melyet Mezopotámiábm Folyamisten-
nek neveztek. Az ordáiát ismerték mát Ur-Nammu és Hammurápi tórvényei is (9.
fej. ). Ur-Nanmu meghaglta:

,,Ha valabi egl mó§k anbertórsónak a felcségét azzal a aá.ddal illette, hogl idegen

férf öIében fekiat, de a fofuam istene az drtatlansdgát bizon!ította, akkor az, aki őt
megwidolt4 fzessm eglhannal manúm ealslot " (l l. cikkely)

Ez e§€tben a megvádolt nó élete nemcsak azon műott, hogy tudott-e úszni.
Az ordália helye, a papok és bírrik ielenléte és az istenítélet végrehaitásIinak a
mridia: a vízbe dobás és a folyam so&ó árjába való alámerüés szükségszeűen
sokkot okozotg ezért elsősorban az erős idegzetű nőknek volt esélyíi& a megmene-
ktilésre. Az ordáia kiváltotta megrázkódtatást bizonyítja az a levél, amelyet
Meptunr, egy magas rangú tisztségviselő küldón Zimrilim kiráynak Máriba. A
levél íója a kiráytól olyan utasítást kapott, hogy vessen véget egy ielentős ingadan
ügyéberr elhúádó pereskedésnek. Meptum mindkét félnek meghagya, hogy
ielölienek ki három-három asszonyt az orűliával tórténö bizonyítási eliriráshoz. A
leváből kiderüt, hogy az elsö vízbe vetett asszony belefűt a folyóba, a másodikat
szintén elnyelte a víz, maid amikor a harmadik asszonyt is lehúzta a Folyamisten,
mire a vádlott elállt a további pereskedestöl, kiielenwen: ,,Ne oessetek több asszonyt
a ztízbe, nehogt életük t oeszítsék - elinnerjük a vdlló kijgetelését."q

A papság és szervezete

Az istenek, istennők és démonok meglehetósen népes vtlágához hozzátartozott a
szolgáik es szolglilói\ papjaik és papnőik nem kevésbé népes serege, akik a
legküönfáébb feladatokat lánák el az istentiszteletek, az áldozatok bemutatása és a
mágikus szertartások alkalmával. Voltak ádozatot bemuató ráolvasók, jövendő-
mondók, tilomfeitö\ zsoltárokat éneklők és így tovább. Egy-egy pap gyakran több
küöntiiző feladat elvégzésehez is értett - amiért természetesen több iavadalom
illette meg. A templomokban szakkepzen könyvelók dolgoztak, akik részletesen
vezették az öbszes alkalmazon jualékait és iövedelínét a legmagasabb tisztséget
betöltó főpaptól az utolso napvámosig. Például Ningirszu isten templomának
ginzui helyetteset egyéb terméwetbeni iutatásokon kívü havonta 300 hektoliter
gabona illette meg. Neki magának és családjrának e mennyiség egyharmada is
elegendö volg a tóbbivel szabadon kereskedhetett. A nagy iövedelem a papságot
rnind gazdasági, mind politikai §zempontból ielentős réteggé emelte.

Attol kezdve, hogy az uralkodó már nem a terrrplomban lakott, hanem a saiát
palotIí|ában ll tl6gfudr,rlt a közigazgatás világiasítása, és ezzel együtt _ hol rejwe,
hol nyílun - kezdetét vette a hatalomért vívott harc. Babi-lónban ez a küdelem
Ilammu*ipi uralkodása ideien kezdődötq négpedig ú8y, hogy végiil nem volt sem
győaeq senr vesáes. A ternplom kiterjedt, független binoka mellen kezében
tartotta az összes szakdlis és rimális tisztséget, és ezzel befolyása alá vonta az
uralkodót es az egew lakosságot.,Az az uralkodó, aki erröl nem vett fudomást,
keserveserr meglakolt e|ővigyázÁmságáért, ahogy ezt Nabú-na'id magatartásának
tragikus következmenyei is példázztik. Nabú-na'id több éves távollétével leheteden-
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né tette Babilónbarr a hagyományos újévi ifu:nepségek megtartását Marduk templo-
mában, és ezzel tetones veszteséget okozott a papságnak. A papok végül megnyitot-
ták a város kapuit a perzsa Kiirosz előtt, aki volt annyira államférfi, hogy Marduk
meghonosodott kultuszát tiszteletben tanotta (4. fej,).so

A papság rangsor szerinti piramist alkotott,5l melyn€k c§ ' csín _ mégpedig
a sá szoros énelmében _ a legelső főpap állt. A toronytemplom legfelsó teraszán
,rközvedeniiLl az istentől" kapta a paíancsokat, amelyeket aztán ő hajtott végre. A
toron}templom szernléletesen érzékeltette a néppel, hogy á fópap olyan közel van
az istenhez, hogy személyesen beszélhet vele (még a Bibliában is az áll, hogy Mózes
a Színaihegyen veíte áí az Urtől a Tízparancmlat tábláit). A toronytemplom
csúcsán állt a legelső fópap (en) és a legelsö főpapnó (entum) ,,szent nászának"
szentélye. En volt a legfóbb kérelmező és áldozatbemutató, s ugyanakkor minden
templomi iövedelem legfőbb intézője.

Fontos szerepet töltött be egy további tisztségviseló, az uigallu is, akinek
magas tisztsége elsősorban az újévi iirrnepsé8eken érvényesiiüt. Ezt a tisztsé8et néha
királyi vérből származó vemélyek töltöttek be, például Assur-ban-apli fivérei.

Hamrnurápi uralkodása óta egy új templomi tisztségviselövel is találkozunk,
akjt az ereb bíi az ,,(istert) házába belépó" cím illetett meg, tehát a hivaala olyan
helyen volt, ahová az egyszení nep fiai nern léphettek be. Sok feladat hárult rá a
szeftartásokon, peldául a felvonulások alkalmával ő vitte az istenek jelvényeit,
zsoltirokat énekelt, és felügyelt a templomi birtokra is.

A rangson a római egyhráznak a pápátó| az alszerpapig teriedó hierarchiájá-
ná sokkal bonyolultabb fokozatokon keresztiiü kellene folytamunt. Küön papok, az
úglrnevezen pasírúk végezték a szent olaijal való kenést, a ramhi-papok a
szertartásos tivtálkodást és mosdarásq az dipú-papok a ráolvasást, a hinl-papok a

iövendómondást és ielfejtést (közóttiik persze még több alcsoport is megnevezhető
a fentebb máí ismertetett |övendölések fajtái szerint); a kahi-papok zsoltárosok, a
ndn -papok énekesek voltak stb.

A papnők

A mezopotámiai ternplomokban nem volt unalmas az élet. A papok mellett nagyon

ielentcis szerepet iátszottak a papnők, akik a templom melletti ,"kolostorban" vagy
azon kíviil laktak.' A papnőknek is meghatározott rangsoruk volt, a legelsó
főpapnőtól - sumeriiLl nin-dingir-ra: ,3z isten nővére", ,,isteni úmő", akkádrrl
eúwl a íovábbi fokozatokig. A főpapnőnek nemcsak magas társadalmi rangia volt,
hanem busás iövedelme is, ezért a nagyobb templomokban ezt a tisztséget gyakran
a kinílyi család leányai töltótték be. Urban például Szin templomának, az
Ekisnugalnak a főpapnó|e Rím-Szin nővére volt, másfél évezreddel késóbb pedig
Nabú-na'id leránya. A fripapnó küön becsüetbeli oltalmat élvezen. Hammurápi
törvénykönyve peldául ea írja elő:
,,Ha egl awéJum ennlínra oag ep awé!^ln fehségére njjat n újtott kik,* d2 rá nem
bizorylított: ezt az awéllmot a bíráh, előtt botozzók meg, és hallintékíijnjét n!írjdk
le." (|27.§)**
* 

"üiat 
kinrrjitani valaiire" i 8. m. ,,gyanu§itani", ,,rágalmá2rri", chre§t., l37.

'* Dávid A ford., chrest,, l37.
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A főpapnőnek azonban szigonian óvnia is kellett a becsiiletét (például
kocsmába be nem tehette a lábát), ellenkező esetb€n tűzhalállal biintenék (9. fei.).
Egyébkent el volt zárva mindentől, ami nem fért össze a tisztsegével, s ami esedeg
veszélyeztene volna a vagyonát Ezért nem leheten a főpapnőnek gyermeke sem
(noha a házasságát nem tiltoűk) külónben nemcsak a tisztségétól, hanem az
életetől is megfosaották. Mindez érthetőbbe teszi számunkra az akkád Sarru-kín
származásának már ismert legenűját (4. fej.).

A papnők tiwtségei egyrészt a kolostor és a ternplom hitéletéhez és
szertartásaihoz, másrészt a birtok ügyviteléhez kapcsolódtak- A nadínan-papnők
szinterr az előkelő k6iOkhöz tanoztak, különtisen Marduk babilóni templománál; ők
sem szii{hettek 5lermeket, noha nem volt tilos férihez menniiik. Mivel a férjiik nem
maradhaton Útódok nélkiiLl, alacsonyabb tisztséget betöltő szgíl&m-papnót bocsátot-
tak rendelkezésere, hogy vele nemzzen gyermeket. A sugítum maga is házasságot
köthetett; ebben az esetben saját gyermekei is lehenek.

h qadistun- és a kulmasítum-papnők feladata volt a templomi prostitució,
hasonlókeppen az úgl,rrevezett ziknan-papnőké is (e kifejezés értelmezése ,,ferfi_
nó", azaz hermafrodita). Ezek a papnők a templom vagy a palota zárt részében -
a hiremb€n éltek. A qadistwn hánasságot is köüetett, és férjhezmenetel után fátyolt
is hordhaton, míg a közönséges prostituálu}at vagy rabszolganőket a fátyol
viseléséért súlyos biirrtetéssel sújtotttik. A qadistwn néha a daika szerepét is
betöltötte (l8, kep). Mezopotrimiában a templomi prostituciót sohasem tekintenék
erkölcstelennek, ellenkezőleg, igen nagyra becsüt foglalkozásnak számított.

Az ii,nnepek és iinnepségek

A legnagyobb iinnep, melyet minden nagyvárosban a helyi főisten tiszteletére
rend€ztek, az újév iirrnepe - az akítu volt.r3 Küönösen iinnepélyes volt az a
szertartás, amelyet Babilónban tartottak Marduk isten tiszteletére. Az újév iirrnepét
Niszánu hónapban üték meg, tehát a mi márciusunk és áprilisunk határán; ekkor
kezdódön nálunk az új naptári év. Az iinnepségek majdnem két hétig tartottak.
Minden mezopotámiai városból Babilónba özönlöttek a zarándokok, magukkal
hozttík helyi isteneik szobrait, s ezenkíviiü ajándékaikat és áldozati állataikat is. Az
Istrir-kapun és a Felvonulási úton haladtak végi5 mig a fő menet, melyet maga a
király vezetetq az Eufratészen úszó bárkákon a bít ahíi _ az ,,uiévi iiLrrnepségek
háza" _ elnevezésű templom felé vonult.

Az iiLnnepsegek negyedik napián adta e|ő az urigallu-pap a világ teremtésé-
nek epovát. Az ötödik napon négy órával napkelte előtt ez a pap megmosdott az
Eufratész vizéb€n, belép€ft az E-szagi-la-templomba, magfua öltötte a lenkönt'öst,
elmondta az imádságokat, és aitót nyitott a várakozó papságnak; két órával napkelte
elótt behílta a ráolvasót, aki az Eufratész vizével bepermetezte a templomot,
megütteíte az üstdobot, és meggyújtatta az illatos fáklyát. Ezután szertartásosan
levágták az ádozati bárrinyq melynek vérétől szirnbolikusan megtisznrlt a szentély,
ma|d a bániny tetemét az Eufratészba dobták; kisvánawa megérkezen a bárka Nabú
istennels Marduk fiának a szobrával, melyet az isten kápolnájának elókelő helyén
tillítottak fel.

Ezután színre lép a király, akinek fejéről az uigallu-pap leveszi a koronát,
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elveszi tőle a hatalmi ielvénj,eket, és arcrrl üti. A királynak kónnyező szemmel kell
megbánnia vétkeit, küainben Marduk megharagudna, harag|a nyomán pedig

,,feltámadna az ellense5 és letaszítaná a kinily a trón|áról". A kiráy eközben a

földön fekszik, és fennhangon mondja az imát:

,,Nan oethezteta fiildknekség urq nen hanyagoltam el iteni mlqzsztossdgodat, nen
pusztította el Babilónt, nan rendeltem el lakossógának saéttele?íUsa, nan rendítct-
tan meg li-szagihit, nen feledkcztan el a szntartdsairol . . . gorrdoskodorn Babilónról,
nem dö'ntöttan le a uimsfulaiL"

A kiráy csak ezután kapia vissza hatalmi ielvényeit, és a Mardukot
helyettesítő urigallu ismét a trónía üteti.

A nyolcadik napon tartották az únnepi felvonulást; a kiráy ,,kezét
n}uitotta" Marduk szobrrinak, hogy meghív|a a menetbe és a bít akíhban íendezeít
szertartásokía. Bz a ,$ézfogás" szimbolikusan azt ielentette, hogy a királyt az isten
földi helytaítóiánák kell tekinteni, Marduk szobra Babilónia állami függeüensegét
jelképeae, ezért Babilón idegen hódítói mindenekelőn ezt a szobrot hurmlták el
hazáiukba, hogy a lakosság számára nyilvánvalóvá tegyék leigázonságát.

A ,,kezfogás" szertartása után a király elindult az iinnepi m€netben, melyben
díszes, arannyal átszőtt köntósben vitték Marduk szobrát isterri hitvesének,
Szarpanítunalg fiának, Nabrju:rak és más isteneknek szobraival együtt. Úd<özben
megáütak a,,Sors wentélyeben", ahol kijelölték a követ}ezó évre szóló feladatokat.
Ez volt a ,,sorsok meghatriroása".

Az újévi iirrnepsegek misaikus befejezését jelentette a ,,szent nász" szerár-
ása, melyet már a.sumer idők óta a toron}templom legfelsó szint|én tartottak. A
főpap és a főpapnő itt az isteni pIárt, Mardukot és Szarpanítut helyettesítette. A nász
az élet tittait szimbolizálta. A III. Ur-i dinasztia ideiében a király ezen az

iinnepségen a tavaszi nóvénlzet istenének szerepében lepen fel, és a ,,szent
nászban'] Innin istennővel egy€süt, mint etről az Innin és Dumuzi az ljlet Htiztiban
(l2. fej.) című híres szenanási enek is beszámol. Az asszír fővrirosban az újévi
ifun€pségek€n a nemzeti isten, Assur szerepelt; a sumer Urukban An isten,
Hamínban &in isten, Dilbatban Uras isten, Ninivében Istár istennó stb.

A ternplomi ádozatok

Az i§tenek ti§ztelete perwe nerrr meri.iLlt ki az iinnepi felvonulásokkal, himnuszokkal
és imádságokkal, hanem rendszeresen mutattak be nekik áldozatokat i§, melyek a
papság számára fontos iövedelemforrást jelentettek, Az áldozatokat maguk az
istenek követeltek meg, akiknek sziiü<segiik vn az ,,égi tápláékra"; az ádozatok
illata odacsalogatia az isteneket, alák úgy ,,riipködnek az óMozatat bemutató körül,
mint a legnk'a, és úgy ,;futnak utóna, mint a kuüól'55. A méltó áldozat An isten
áldozati előírásai szerint a következő volt:
,,Egész &sbm naponta a nap reggelire tizennyolc aranledényt kcll odakiszíteni An
oltárára: }utet jobbra és hetet balra söftel, hrttőt-kettőt pedig bonal ncgöhoe.
Uganezt tíziraira, uznlnára és aacsordra Uzsonnóra és aacsoróra nem szolgálnak

fel tejet. A Nk hétíéb lisztbíjl süt ketsztiznegnm}uirom kcnyeret, mellből hatmincat
An elé tesz. A nagl reggelire előkiszítenek het elú osztályi5 tiszta, kiiva órpóval



Az istenek, démonok és papok világa

etetett aÉlEs ürüt, ep tejjel ftpant űrüt, eg aag szqrvasnarlui!, eg szopós botiút
és tíz nan drpával etetett ürüt, iisszesel tehót tizenn olc úrül."5ó

Az áldozatok aszerint küönböztek, melyik istennek mutatt]ák be óket, s
ugyanúgy küönbözök voltak az imádságok is. Az imádságokra nagy sűyt helyeztek,
ióllehet az istenek nem veliit laktak iól; a kérelmezóker ezek azonban félelemben és
alázatban tartonák. Az imádságokat fennhangon mondták el, miközben magasba
emelték a keziiket, ahogy ma az arabok, amikor Allahhoz fohászkodnak; terdrc
borultak, vagy homloi<ukkal a földet érintve c§okolgatták a könyörgésiikkcl
ostromolt istenség szobrának a lábát vagy köntösének a szegélyét. A Mardukhoz
wóló kónyörgesben á imádsrágban olyan fordulatokat találunk, melyek a sok
évszázaddal későbbi kereszteny imádságokban is fellelhetők:

,,Marduh" nagl tir, hiiqiirübtes isten,
ad4 hop egewugbe?, éljeh,
hadd ditsőítsen szüfl 

'elen 
;s telrségedet,

hogl mindent elérlussek, ani utól wignm,
hogl ajkamn az igazsdg szólaljoa meg
szíznnbe űltess jó szánühot,
hogl jót mondhasnn rólon a hapus és a szolga . . .'\?

A túlvilágról alkotott elképzeléeek

VégiiLl még valamit az ember vegsó dolgaiól és arról, ami a rűvilágon vária. Noha
a mezopotámiai ember igencsak tisztelte a tűvilá8 isteneit, Nergalt és Ereskigalt,
konkrét elkepzelései nem alakultak ki a niLlvilágól, Ehhez ni,lságosan is a föld fia,
a termeszet c§odálóia.volt, amelyet ereiéhez mérten megpróbált átala}itani. Ez a
cselekvésvágy pedig szöges ellentétbcn ált a merev n:ivilági nyugalommal. A
mezopotámiai ember lenyegében arra tör€keden, hogy vágyai e világon, nem pedig
a nilvilágon teljesüienek. Ezén vágyon hosszú áetre, és ezért imádkozott éne
isteneihez.

A tűvilág - ,,a het falhl kiirüIoett orszóg, ahonnan nincs zisszathés" - a
bolyongr ámyak helye volt, ahol pon és agyagot észnek, és mérhetetlen szomjúság
kínozza őket A halhatadansrág csupán az istenck kiváltsága - az egyetlen kivétel a
vízóziln hőae, a sumer Z'uszudra (az aktád Um-napisti, 12. fei.). Ezén töíekeden
minden babilóniai ember arra, hogy íia legyen, aki halála után ital- és más
áldozatokat mutat be irki; ha saiát fia ném volt, inkább örökbe fogadon egyet. A
baloni kultusz nélkü _ a luíboniban elesett hós kivételével - a holtak
birodalmában való lét elviselheteden gyótreleín volt csupán.

Az ekirásos feljegyzesekben A nap égbőI a nagl rtiM fele című eposzon és
a moszkvai Puskin Mrrzeumban őrzön úblán kívúl a tűviláBi ítéleüozatalól nem
maradt ferm sernmilyen ííásos forrás.rs S. N, Krarner e dokumentum nnvilágól
sáló enekét az elégikus sumer irodalom egyelőre egyeden bizonyitékának nevezte.:e
Szó van benne Utu napisteníól mint bíróól, továbbá Nanna holdistcnról, aki
vrindonitjának minden harmincadik napján alászál| az alvilágb.a, és dönt az
elhunyak sorsriól.
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A niüvitágról alkotott mezopotámiai elképzelések kűönböztek például az
egyiptomiakéitól, melyek vorosan kapcsolódtak a tűvilági áetbe vetett hithez, s
hogy az a halotthoz méltó legyen _ megfelelóen fenyűző volt Egyiptomban a
temetés is, így |utottak el a balzsamozáshoz, A sumer vagy babilóniai ember
holttestét elégették, vagy agyagkoporsóba fektették. Itt is megnyilvánultak az
osztálykiiLlönbségek; másként temenék el az egyszerű polgán, és másként a föpapot
vagy az uralkodót. Az utóbbiakat vértben, fegyverben, kedvelt gyöngyeivel,
eledeleivel ő serlegeivel. Egyes uralkodókat kósírba helyeztek.

Az ósi sumer korban az uralkodó temetésekor emberáldozatot mutattak be.
Az uralkodóval együtt élve temették el _ valamilyen kábítószer elfogyasztása után
_ az udvaroncait, testőrségét, szolgát, zenészeit a zeneszerszámaikkal, a kocsihai-
tóit a kocsikkal és fogatokkal együtt §tb,, miaí ezí az Ur-i királyi temetö szenzációs
lelete mutatja (3. és l0. fe|.). Ez a lelet egyelőre egyediilálló, Válamelyest hasonlót
csuprin Kisben tal,iltak, A megboldogulttal együtt eltemetett feleségról, leányról,
ágyasról és szolgákról még a Glganes-eposzban is szó esik.0o

Mezopotímiában csak nagyon kevés sírkövet alátak. Az elhunyt a rain:k
levö feliratban arra kéri a mellettiiLk elmenőg hogy ne rongáia meg őket, hanem
úiísa fel a felirarukat, ha már rossz álapotban alril|a _ mert ezzel a niüvilágon
elegendő vizet biztosít magának.

A temetés persze nerncsak kegyeleti aktus volt, hanem a kózérdek és higiénia
kérdése is. A Mári város királyi levátárában fennmaradt szövegek egyikeó' arról ad
hírt, hogy az Eufratész panján rábukkanuk egy egyéves leánygyermek megcsonki
tott holttestére, akinek sziiLleit a temetés előtt még nem találták meg. Egy másik levél
leírja, mennyit nyomoztak egy levágott férfife| ügyében. A bizotuíg aztkétdezí az
uralkodótól, hogyan temessék el a fe|et. A válasz nem maradt fenn.

ij.
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Az aranykor

Az dőző íeiezet az istenek es a démonok világáról sált. A mezopotámiai ember az
i§teneket ma8ához hasonló, de természetftilöni hatalommal és halhatadansággal bíó
lényeknek kepzelte. Tőliik várta, hogy teliesítsék kívánságait, és segítsék a gonosz
elleni harcában. Ez a hit vezérelte a mezopotámiai uralkodókat is, amikor
igyekeztek nepiik szemében olyanok lenni, mint az istenek: hatalmasak és
befolyásosak, de |ó vIíndékúak is, akik megtorolják a sérelmet és a iogtalanságot.
Ezén tíintették fel magukat a szegények és a gyengék oltalrnazóinak, akik megvédik
öket a gazdagokkal es az erősekkel szerrrben, és bosszút állnak az elnyomonak
megalázóin. Persze nem mindenkinek ígének védelmet. A társadalom, amely
számára tórvények€t hoztak _ osztálytársadalom volt: csupán a teljes jogi, szabad
álampolgárok szímíthattak az uralkodó védelmére.

De ez a társadalom még az i. e. 2. évezred, eleién készüt irodalmi
alkotrisokban (l2. fei.) is arra a korra emlékezik, amikor a világ teljesen más volt.
Egyébkent iól tudiuk, hogyan ína le két évezreddel később az ,,aranykon'' Ovidius.

,,Első lett az aranykor, nuly becsüIetbn, erenyben
i'rlhtnt élt, bínik s töru:vnyek hényszerc nélhül.
Féblem s megtorlás nan znlt, nem fmlegatek
etctóblih, s nan !árt szepeqő sohaság hiinyiirögoe
űébtre; njrugodt uolt oedő mlkül is éltük""|*

Hasonlóan ábrázolta az aranykon egy ismereden sumer költő is, aki azonban
Ovidiusól eltáően feluiria belső, talrin anyagi függéset is az istenek világától:

,,Hajdan nen znlt kígxi, tnn wlt skarpió,
nal wlt hiéna, nan wlt oroszki4
nem wlt uadhu$n és farkas,
nan oolt féIelem és ránüle|
nen wlt, ki kezét az ember mellének oesse,'h**

Ezuaín a költő a foldi javak kísegét és a lakosság biztonságát magasztalia, azokét,
akilr ,,egnzon ryleloal bazéltek Enlilhez". Itt az élőlények ura még az isteni
uralkodq nem a ftildi kirrily, s ezzel a szetző kilép rendi névtelenségétxíl, és Enlil
nippuri ternplomának előkelő imokaként mutatkozik be. A továbbiakban még
iobban leleplezi magág amikor az ,,aranykor végét", a hábonik és viszáyok kezdetét
a riváis Enki isten versengésére vezette vissza, Nem így a Biblia, amely szerint
Bábel tomyának ledőléset es ezzel a iólét megszűntét az ember okozta, aki egyenlő
akart lenni az Únal, és azs| magára haragitotta.

Az ,"aranykon" rrrár nern lehetett feltámasztími, úi módon kellett biztosíani
a rendet. A 3. evened elsó felében ielennek meg az első agyaguibtrák (l. fei.),
első,sorban mint a szerszámo§ eszközók, iószágok, a iuhok, a gabona iegyzékei, a
bevaelek es kiadások kimutaásai, az alkalmazottak név|egyzekei iárandóságuk

* Csoóa Gy. ford.: Rr5mai tölt6k antológüi., Budape§t l9ó3, 
'3.** Ifumo(izy G. fotd., Kistiiiör, l23.
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feltiintetésevel egyut§ az ádozato\, ajrindékok stb. nyilvántartá§ai. Az uralkodó, a
templom és az egyén rendet akan hrtani a 8azdasági, kereskedelmi és jogi
üszonyokban eppúgy, mint személyi és biztonsági |édeltételeiben.3

Az első szerződés

2500 körü készüt. A sumer írnok nádvesszővel nyomta az agyagba a iogi tárgyalás
vóvegét, elsósorban az ingadan vásárlásáról szóló szerződéseket, Ezek a táblák az
úikori telekkönryek első egyszerű mintái. Sólaltassuk meg az egyiket a amelynek
elíiLlső oldala (l0 x 9,4 cm-es formárum) a . . . oldalon látható. Az írás archaikus,
épp hogy csak elszákadt a kepjelektól, s ennek megíelelóen nehézkes, néha nem
egészen világos a stílua. Fenntartásokkal forditjuk le, ami azonban nem zavar;'a a
vöveg megénéset. (A római szrióok, mint az ábrán lát}rató, a hasábokat, az indexbe
tett arab számok pedig a megfelelő hasáb alatt levő mezők sorszámát jelölit folülróI
lefelé.)
,,I| 17 1/2manarézz hóz whárltis<lral 1 1/ 4 szán tnlretben; 320 mana rézs q tooábbi
tattozéhakiító a hózban II| 25 1/2 ,nang réz1 és 1 gut szezómfiil a nellébelt
élehniszerekrea, 1nana glapjús, 1 datab sziioeí, 4/24 se kenyerhooószl, 40 sütemén 8,

5 anag kaLác§, 5 adag halto, 1 szila olaj IIIr jár Ninaszanakz és ílnekz, az elad.ónahl
1 / 24 gur heryérkowísz5, 10 süteménf, 2 ada,g halócst, 2 adag hala jór Heabsznakg és
Eurbilugnabto, a munkazlezetőnektl. Girnibadib, (Yl fgz Ahutinakz, Muníabl, a
pllota po}uirnokar, Ki8u6, a siriJijzől, Ikinugia, az ímoke, (Jrabszuto, ., . VtEurbi-
dugz,. , .l, Mepat\ Kinimuzur, Meanneduga, a hertészl, Uininia, (Jrabszu, VIt az
ímok2, Epae3, az ímoka, a bnúk""

Az ehhez hasonló szerződéseknek kószönhetjii,k a gazdasági, társadalmi,
kultunilis és termelési viszonyokól, a gyökeret ven magántulaidonról stb. való
ismereteinket. Mennyi mindent elmond már a tanú( foglalkozása is!

S még egy ok, amiért ezt a vöveget tettiik e fejezet élére: már maga a
§z€íződeskótés es a szerződés írásba foglalása is azt bizonyítia, milyen keveset bízuk
az eínlékezetre, s mily kevésse biztak meg a szerzödő felek fair playében, Ki miben
megegyezeft, azt Írásban rögzíteni akarta, nem elégedett meg csupán a szóval vagy
a kezfogással. Ez is elsősorban a rendet és a biztonságot szolgálta.

A sumer urajkodó is hasorrló célt követett, amikor kormányfeladatként űzte
ki, és trónra lipesekor meghirdene a ,,iogrend és az igazságosság helyreállitását".
,,A jog és az igazságosság kiráyának" nevezte magát, hogy alatwalóinak biztonságot
es jólétet nyúithasson.

Az eló íizetési haladék

Nem maradt fenn sem a lagasi városálam közgazdászainak, sem a pénzügyminiszte_
rének a neve, akik 2430 körű az első ismen intézkedést hozták Sumer gazdasági
vtilságIínak lekiizdésére, Csak az uralkodó, En-temena* neve maradt ránk a mészkó

'NááDy $m€mlógls a, Enteír€ds olva§elo! iavasolir (M. t-a.úbeít-o. Tournayi Aror 18, l95o,
30ó).
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tábla sumer felintán. En-temena felsorolja rajta épíüezéseit, elsősorban a gátakat

- talrin így akarta enyhíteni a muntanélküliséget -, a felirat bevezetése és

befe|ezése azonban olyan döntéseket tanalmaz, metyek alapján En-temena megkap-

a az ,,első társadalmi reformer" címet, noha azt korábban Uru-inirn-ginának (l. a

továbbiakban) ítélték oda. Mit mond tehát En-temena:

,,Elrendrlte, hogt Lagas mmtesíiljiin az adósstigoktól.* Az anydt oisszaa,dta a

glermehzknek, a glermckcket az anláknak. Elrendelte, hog1 engedjék el a gabonatar-

izásokat. Elrendzlte, hog1 az aűssdgok alól mentesüljenek Uruk, Larsza és

Badtibira lakű. Lehaól,v tette, hng1l tlisszatérhessenek Inarundhoz Urukba, Utuhoz
Larszóba, Enus uralkodóhoz Badtibirdba. "

Az országot sűyos válság súitotta. Az adósrabszolgaság szétzilálta a

családokat és a kistermelők gazdaságait. En-temena radikális megoldáshoz folyamo-

dott: moratóriumot (frzetési haladekot) hirdeten ki, megszüntette az adósságok és az

adók behaitását Ezzel sokat könnyített a nagy számban eladósodott teljes jogti

lakosság helyzeten, ugyanakkor azonban rendkívtil elórelátónak is bizonyult:

ellenséges támadás esetén biztosan számíthatott ennek a rétegnek a támogatására.

Talrán a zumer templomoknak is engedményeket akart tenni, melyek így ismét

munkaerőhóz jutottak [vö. D. O. Edzard; ,,Soziale Reformen" im Zweistrornland bis

o 1600 v. Chr., Acta Anúqrra Acadaniae Scierrtiarum Hungaricae XXII (1974,

megjelent l97Gbanl l45 sk.].

En-temena feliratának nagyobb részét már korábban is ismerték [J. van

Díjk, Za 2I, 1907-08, 272; E. Sollberga-f. R. Kuppo, LAPO 3, ó8 sk.; M,
I:ínb€rt, Iá Revr:e du l.olrwe 6 da Musees de France 2|, L97l^,4/5, 1 sk,l, A
nagyköánség figyelmét H. Schmökel hívta fel rá l975-ben, Göftingenb€n,

G.-i. Grotefend születésenek 200. édordulóián, hangsűyozva En-temena uralko-

dói cselekedetenek történelmi iel€ntőséBét (az előadás Göttingen, im Juli 1975,

Inforrrntiorrszeitsúrift fiir die Universitát rrnd Korrgres-stadt, 12) címmel |elent
meg.

Uru-inim-gina és,oreformiai"

Az elsó olyan ismert uralkodó, aki iogalkotóként beszél önmagriról: a 24. századbart

élt Uru-inirn-gina, Lagas trónbitorló kinilya (4. fei.). Törvényeinek eredeti szövegét

nem ismerjuk, ,,reform"-intézkedései csak másolatokban maradtak fenn. A műtban
felhalmozódott sérelmek, jogtalanságok és niükapások felszámolását hirdeti meg

benniih ezén taniák az elsó társadalmi ,reformernek".r Egyelőre hagyjuk meg neki
ezt a címet, mely egyébként En-temenát inkább megilleti, és nézzii& meg, mit is
tanalmaz a műve,

,,Törvénykönyvének" szabályos szerkezete van: bevezetésre, a voltaképpeni

,,reformok" felsorolására és befe|ezésére tagolódik. Az ímokiskoláknak (ll. fej.)

rn:áí kialakultak a hagyományai: nyilván nem ez vo|t az első eset, amikor az

uralkodó ,,kancelláriája" valamely ,,állami intézkedésnek" megfelelően iirrnepélyes

és nepszerűsítő formát adott. A bevezetóben hangsűyozzák, hogy az uralkodó

* Az ama(í)-8ia - ,,vi§szaadá§ az anyár^ak" (azaz felszabaditása az adósrabszolgaságból) sumer

ínegfelelőe; vö. A. Falken§tein: Neusumerisch€ Geíichtsurkunden, 93; lll, 9l.
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sumer archahus aibh
Vilógosbarna égetett ag)aqbóI hészült, mérete 10 x 9,4 on- Francia magánpűjte-
ményben őrzik. M. Larnbert póizi sunerohqus adta közre az E. Unger Etnlékki)n2a-
ben ,,Beitrage zur Geschichte, Kultur und Religion des Alten Oients" cimmel
1971-ben. A tábla a 3. evezred kiizepérőI száflnazó suruppaki archaikus sziiaegek
jeleit tartabnazza Nan-mah ,,uralkodó" koróra keltezih

A tábla háron, jól összeilleszthető részre tiirt szét. Az elükő _ itt banutetott _
laala öt, íijggőleqes znnallal eladlasztntt oszlopra tagolódik, sonendjük balról jobbra
halad; hótsó oldelán a sorrend fordított, s a kőztfoső oszlop üresm maradt, Az oszlopoh
1- j nms, felülrőI lzfeh olvasható eg)ségekte tagolódnak

tiszteli az isteneket, és elég nagy hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy templomokat,
palotákat, csatomákat és erődítményeket építsen. Elsősorban a Ningirszu istennek,
Lagas olalmazóiának és Baba istennónék emelt templomról, valamint a csatornák
és a városfalak épitéseről esik szó. Az ehhez hasonló felsorolások később sem
hiányoznak egyetlen törvénygyűjtemény bevezetésékil sem, csupán az istenek,
templomok, csatornák és építmények neve változik. A mű központi része szándéko-
san epii{ hatásos ellentétekre. Az uralkodó először a műtba fordul, ismeneti a
korábhi zűrzavart és visszásságokat. Elődei szégyentelenül visszaéltek hatalmukkal,

l9l
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A helytanók, az enszik a legjobb templomi telkeket és |ószágokat váasztották ki
maguknak, egymás között osztotrák el a termést stb. Kegyetlenkedésiik a legérzeke-

nyebben a hajósokat, halászokat, földművelóket és pásztorokat súitotta, akik
kénytelenek voltak dézsmát fizetni mindenütt ielenlevó felúgyelőiknek. Azokat a

nidkapásokat is felsorolja, amelyeket a papok kóvettek el a válások és a temetések

illetekeivel kapcsolatban. Mindez orvoslás nélkü maradt. Uru-inim-gina olyan
uralkodókent akart bernuatkozni, akinek elsőrendű kiiLldetése e sérelmek és

visszásságok orvoslása. Ezért leváltia a haiósokat, halászokat, földműveseket és

pásztorokat szipolyoó adófelügyelóket és adóbegyűjtóket, visszaadja a templomok-
nak elvett ingatlanaikat, csökkenti a válási és temetési illeteket, bünteti a lopást és

hitedenséget stb.
Persze nem szabad Uru-inirn-ginát eszményitenifu*: valamennyi,,reform-

ját" az,ért vezette b€, hogy tnin|át me8tartsa. Mint trónbitorlónak megbi,zható

támogatóka volt sziiksege mind az álamigazgatásbán, mind a lakosság soraiban,

akikre lr,áborus veszély esetén számíthatott. A reformokkal uíalma törvényes

voltának látszatát akarta kelteni, de minél magabiztosabban lép fel, annál ipbban
kiviláglik helyzetének ingatagsága. Ez különösen műve befeiezésében tűnik ki,
amikor hangoaa§a" hogy alattvalóit megszabadította az uzsorától, csalóktól,
rablóktót, gyilkosoktól és a nyomortól. Mivel egyelőre nem ismeriük reformiainak
eredeti szóvegéq kerdéses, va|on valóban orvosolták-e a visszaéléseket vagy csak

nepszenísító célokat smlgálak. Ahogy másfel évezreddel késöbb Mózes úgy
teiiesztene elö a Tízparancsolatot, mint az Úrral kötött egyezségég úgy Uru.inim-
gina is Ningirszu isten riltal megpecsetelt szerzódésként hirdene meg reformiait. A
iövőben aztin minden törvenyalkotó hasonlóképpen jár el,

Uru-inim-gina két ígérettel zárja művég rnelyeket akár szociálisaknak is

nevezhemén\ ha az egész lakossighoz sálnának, nemcsak a teljes jogú állanrpolgá-

rokhoz. Vaion mit igén? Mindenekelótt megígéne, hogy nem szolgáltatja ki sem az

özvegyeket, sem az árvákat a gazdagok kenye-kedvére, és nem hagyja, hogy a

gyengeket elnyomják az erősek. Mint tud|uk - En-temena által történt róvid
felvillanúsa után -, ekkor jutott elóször kifeiezésre a §zóban forgó elv, amely ettől

fogva nem hiányzott egyeden mezopotámiai törvénykónyvból sem. Megszegéséén
.sohasem szabtak ki biintetést - az istenek átka, az akkor legsűyosabb biintetés iárt
érte.

Uru-inirn-gina a továbbiakban biztosította a lagasi lakosság ,,szabadságát".
Így magyaúzzák ugyanis - nem tű kon}rétan _ az ama(r)-gin (szó szerint:

,,visszaadás az anyának") kife|ezést, amelyet a késöbbi uralkodók trónra lépéstik

alkalmával szintén megismételnek. Ezt valószínűleg a gazdasági terhektől, elsősor-

ban az adósrabszolgaságból történő megszabadítás követte. Kérdéses persze,

mennyiben sikeriilt Uru-inirn-ginának érvényre juttami a ,,reform|ait" - már csa&

uralkodásrinak rövid ideje miatt is. Azt sem tudiuk, vajon legyőzője, az ummai
Lugal-zage-szi (4. fe|.) adott-e törvények€t ugyancsak rövid életű birodalmának.
Akkád Sam.r-kín vezetesével iött létre aztán a sémi nagybirodalom, de egyelóre az

ő törvényeiról nincsenek bizonyitékaink, noha a több mint száz évig fennálló
hatalmas birodalom ininyíása aligha képzelhetó el erós kéz és szigoru törvények
nélkű.

t-_
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Ur-Narnmu és tönényei

A III. Ur-i dinasaia korából tóbb dokumentum maradt ránk. A dinasztiaalapító
Ur-Nammu a legrégibb áulunk ismert törvényalkotó.o A tórvényeinek szövegét
tartalmazó, erősen megrongálódott tábla nem eredeti, hanem csupán másolat, mely
az i,e. 19. es l8. szizad fordulóján készüt, s nem Urban bukkantak rá, hanem
Nippurban, a sumer táblák nevezetes ,,tárházában". Ez a kis tábla is bizonyítia,
milyen kiiLlónös iátekot űz néha a sors a dokumentumokkal: mé8 lrak törók
fennhatósága ideién találták meg Nippurban, tehát háromnegyed évszázaddal
eze|őn, aztán az isztambrrli Ókori Keleti Múzeumba kefii{t, ahol |952-ig a
raktárban heven. Itt ,,fedezte" fel másodszor F. R. Kraus, amikor ttüetes leltároiást
végzen, s mivel felismene a lelet jelentőségét, értesítette S. N. Kramer sumeroló_
gust, aki haladéktalanul Isaambulba sietetq és tanulmányozni kezdte az Ni 319l
leltári szímú táblát. Egyeden éjszaka alan rájött, hogy nemhiába repüte át az
óceánt, az emberiség legrégibb ismert törvényeit olvassa. Jóllehet a tábla kettétört,
es helyenként annyira megrongálódon, hogy a szövege teliesen olvashatatlanná vált,
meguláta a bevezetést és a tórvényeket, s biztosra vene, hogy a műnek befejezése
is leheten, Már a bevezetesben fennakadt ezeken a sorokon:
,,Akhot Ur-Nantru, a hatelnas harcos, Ur uiros kiró\tq Sumer és AkHid kirdlya,
Nannq a zxiros ulinak hatalma aful és Utu igaz szaoónah megfelelően az országban
megaahsította az epetllőséqet, sz.bnűzte az ótkot, a2 erősaakot és a viszólgt."*

Semmi kétség: a magasröpű bevezetésben maga a tórvényhozó mutatkozik
be, aki a továbbiakban ki|elenü:
,,Az dnxit neu altók a gazdag embetneh; az özveg)et nen adtdh a hatalmas
embernek; az xgl iqhanox enbert nen a.dtáh az Ng1 manós< ernbemek."**

Ur-Nammunak harmincegy törvénye maradt fenn, és megszerkesztésiik arra
vall, hogy összeálítóik korábbi tapasztalatokra támaszkodtak. E törvényg}újte-
ménynek kétségtelenü volt előzménye, és csupán idő és régészszerencse kérdése,
mikor bukkannak rá az Ur-Namnuénál korábbi törvényekre. Az efféle ókori
emlékek sorsa már ilyen: a párizsi l.ouwe muzeológusa levette Hammurápi
sztéléiéről a feliratog mely a wöveget a legrégebbi törvényeknek nevezte, s átadta
isztambuli kollégájának, aki majd egyszer valószinűeg szintén így tesz: azt még
persze nem tudjuk, hogy a feliratot mikor és hová kiiLldi tovább.

A törvényeknek alig a fele énelmezhető, de már ez a töredék is feltár|a a kor
figyelemre méltó társadalmi és jogi viszonyait, és alkalmat ad a későbbi módositása-
ikkal való összehasonlíásra. Mrlr az első ep cikke§ - sorrendben valószínűeg a
negyedik _ a tórvenyalkotók felkésziiltségét bizonyítja; Putifámé bibliai történeté-
nek sumer megfelelőjéről van szó:
,,Ha eg enber felesége, bájait alhalmazvq más férfi után mmt, és veh hólt, a
(futósógok) az asszonyt megöIik, tle a férfit szabadon engedik.***

A sumer joggyakorlatból nincs bizonyítékunk az efféle esetek megoldására,
de a Bibliábol tudjuk, milyen kényes és végzetes volt az ,,elcsábíton'' féríi helyzete.
Ur-Nammu nern btintette'**** a más felesegen tett erózákoL Csak a más rabszolganr!

* Ga.il E. ford.
** G&il E. ford.

t" Gaál E. fold.
t*+' Am€nnyire a feDnmaradt órvényetból ism€n.
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|ének megerőszakolásáén rótt ki 5 siqlum ezisíbiíságot, feltéve, hogy a rabszolganő
saiz volt; ez a biintetés viszonylag enyhe, mivel a tettet idegen nrlajdon egysierű
megsértésének tekintették.

Ur-Namrnu a szívén viselte a nó ió hírét: a házasságtöréssel megrágalmazon
feleséget vízi ordtilirinak vetette alá (ll. cikkely):
,,Ha a folyi tírtaílannak igazolja, akhor aki megrógalmaztq fizesen 1/3 mana
ezüstöt. *

, , U:-Nammu a menyasszony komoly kérőjét is védte, aki ióvendő apósának
már elvitte az eliegyzesi aiándékot: ha az apa ezután nem adta ltozzá a ieányát,
mivel ,,jobb partit" talát a számára, az elutasított kérő kétszeresen kapta viisza
aiándékát. Ur-Nammu annak a kártérítésnek a nagyságát is meghatároztö melyet a
féri elvilt feleségenek volt köteles kifizemi. Ha ez volt a nó első bázassága, l mana
ezüstöt kapott, kiilönberr csak |/2 mana ezistöt,

A hamis tanrizást binokvesztéssel biintene. Egy másik elóírásban elrendelte,
hogy ha a ftildműves nemtöródömségből elárasztotta szomszédja telkét, vagy ha a
haszonbérlő hanyagul művelte meg a bérbe vett telket, a kár okozója minden
eláraszton vagy tönkrement l iku fóldért 9 hektoliter gabonával köteles kárpótolni
a rulaidonost. Azt, aki az elszökön rabszolgát vagy rabszolganót visszavine
tulaidonosának, 2 sidum |utalom illette meg. Figyelemre méltóak volták a
szándékos testi sértést rnegtorló intézkedései is. Hammurápi Mózeshez hasonlóan
ebben az esetben a ,,szemet szemért, fogat fogért'' megtorló elvet alkalmazta, A nála
|óval előbb élt Ur-Nammu haladóbbnak bizonyult - a kéztörés okozóját l mana
ezüst (három rabszolga értéke) pénzbüntetésre itélte. Az orr levágásáért 2/ 3 rrana,
a láb eltöréséért l/ó nrana stb. volt a megszabot bíintetés. E ketfete értekitétei
gyökere közvedenü annak a társadalomnak a jellegéból fakadt, amelynek e
töruenyeket szánták. Ur-Nammu a tartósan letelepedett városi lakossággal számolt,
amely az ember értékét a munkaereie szerint ítélte meg - ezért a legmagasabb a
kéztórés kánérítese -, és amelynek volt is miból a pénzbüntetést mégfizimie. A
Hammurápi átal érvényesített megtorlás elve a nomád vagy félnomád társadalom,
vag}is a faluközösségi gazdálkodás maradványait tiikrözte. Az egyénnek nem
mindig volt miből fizetnie, ezért a károkozó, akit képtelennek artottak a
pénzbiintetés megfizetésére, testi megtorlással lakolt.

Az iszini üpit-Istát törvényei

A sumer és akkád uralkodók hosszú sora azt íratta magáról, hogy ,,helyreállította az
igazságosságot", tehát gondoskodott a társadalmi visszásságok felszámolásáról, a
jogi bizonytalanságok tisztázásáról, söt tórvények kiadásáról is. Ez a záradék
elsőként a deri Nidnusa (az i. e. T. század elsó fele) és Isme-Dagan (ugyanezen
kor),z illeoe a fra, Lipit-Istár (uralk. 1934_1924) nevéhez fúzódik. Mindhárman
maguknak n:laidonították a |ogrend helyreállitását az országban; de csak Lipit-Istár
törvényeinek szövege maradt fenn a bevezetéssel és befejezéssel együn. Sumer
nyelven foglalták írásba, jóllehet az uralkodó neve kifejezetten sémi (|elentése ,,Istár
teremtnénye"). Lehetséges, hogy ez a szöveg csupán a még fel nem fedezett akkád

* Gáál E. ford.



Hogy az erős ne bántalmazza a gyengét l9j

változat sumer fordíása, A befejezés szerint a törvénykönyv eredetiiét kősztélére
vesték.

Amerikai régészek8 már hetvenöt éwel ezelőn megtalátüik Nippurban
Lipit-Istár törvényeit, és az első világháboru után ki is adtrik őket anélkül, hogy a
törvényhozo személyét ismenék volna. A bevezetést ugyanis, amelyet kiilön
fedeztek fel, Lipit-Istár himnuszrinak tanották, s a párizsi Louvre-ban helyezték el.
Csak a második világháboru utíin bukkaní rá S. N. Kramer Philadelphiában olyan
tóredékekíe, ame|yekról megálapírcfta, hogy a már korábban ismen tóredékekhez
tartoznak, és Lipit-Istíir ,Jrimnusza" voltakeppen ezeknek a bevezetése. Kramer
munkatársa, F._R. Steeleq huszonót éwel ezelótt kiadta Lipit-Ist:ir valamennyi
ismert rendeletét. KidertiLlt, hogy ez csupán egyharmada az eredeti műnek, amely
i200 sorból állt. A bevezetéssel és a befe|ezés töredékeivel együn negyven törvény
maradt fenn.

Lipit-Istár korának társadalma nemzetiségi és osztályszempontból hasonló
volt }ümmurápi konínak társadalmához: országában sumerek és akkádok, szabadok
és rabszolgák egyarrint éltek; a muskénumokat* nem említi, |óllehet az ó korában
ilyenek is voltak,,o

Lipit-Istár a bevezetésben reformeri küdetését hangsűyozza:
,,Azokban [a napokbanJ Nippur fainak és lánjainak, Ut fiailak és lányainak, kzin
fainak és hinyainah, Smer és Akh<ld fainak és lányainah, [abinek] a nyakára
[jogtalanul] szolgasóg wlt he|rzoe, sajót magamtól a szabadsdgukat a sorsukkd
tettan.,, Enül kiryilatkoztatására (en), Lipit-Istár, Enlil fiq, az ellenségeskedést,
Iózafuist megszűntettan . . -'* *

A befejezésben buzgóbban áld, és keményebben fenyegetőzik:
,,Az, aki nem csebhzib rosszat (az oszlnp)pal, aki műaanet nem rongálja meg, aki
nal kaparja le a fehratot, nem fuja rá a saját neaét: leglen az hossztj napoki7 élettel
és léIegzettel megáldva . . . Az, ahi rosszat cselekszik aele, aki műaemet megrongólja,
abi belep a házba, ahol fel oan óllína, a tq,lapzatdt kicseréli, ahi a feliratot lekaparja
nilq a sajdt naét írja rd: ezea ót k szeint idegen tombol [onJ ellme; leglten az [akór
kiráfuJ, kggen az [akór en-pap] . . ., pusztítsa el; Ut4 az ég és a f;Id bírdja . . . aegle
eI . . .; váromit tepe romhalmazzá, orszóg<inak alapjót ne tegle szilárddó...''***

Lipit-Istrir törvényeire sok szempontb őI jellemző az osztály|elleg : ha például
egy rabszolga elszökött az uíától, és kideriiLlt, hogy egy egész hónapig tartózkodott
valakinél, akkor a neki menedéket adó vemély köteles volt a rabszolga gazdáiának
rnég egy rabszolgát adni, vagy |5 iqlwn ezústőt ítzeír'i (12._14, cikkely). Urának
a rabszolga egyrészt a munká|ával, másrészt azzal lehetett hasznára, hogy ura maga
helyett adósrabszolga§ágba adhatta a hitelezőnek. Ha a rabszolga mindkét íeladatot
teljesitette, a törvényhozó kilátásba helyezte a felszabadítását.

Lipit-Ist|ír részletesen kitért a tclies iogri nő és a szolgáló gyermekeinek
helyzetére; hasonló esetet oldott meg később Hammurápi is, Ha összehasonlitjuk a
két rendelkezésg nyomban felismerhetó a jogrend fe|lódésének irlínya:

* Muskénum: a. ín. alávetett; a palotához nem §zcmélyéb€n, hanelt! gazde§ágilag kötött §zemely.

-Ford,** Komoróczy G. ford., cbíest,, Il7, tl9.
'*' Uo. l19.
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Lipit-Istár
,,Ha egl anber negnősül, (és a felesege)
fút szül tuki, (é) a fú életben marad, és

a snlgá.Ii fitit szül a tulajdonoxinak, az
apa (pedig) a szolgálű és rtű szabadnak
nyiladnítja: a szolgdló fa a ulajdnnosá-
nak flival a aaglonban rc osztozzék..
(25, §)
Ha az első [feleség] megha| és a felesége
utdn [szolgóhjdt] wszi felesegiil: [elsóJ
felesegenek [fiai] az inökösei; [a szolgókiJ

fq ahit tuhjdrnosónak szült, legen
olya4 mint ,M lépcső fra,<." (26. §F

Hammurápi
,,Ha eg awélum hitoese fi,akat szült
nehi, és rablQe is ftahat szült nehi, és az
apa életébm a faknak" akihzt a rabnő
szüIt nehi:_ lFiam< - mondta" és igt a
hitoes faival egúzé nrolta ókct: miután
az apa )x,égzetére megl( az at2ai hóz
oagnnán a }itaes fai és a rabnő fai
eglüttesm osztozzanah: a förökös, a
hínes fia" az osztó|részek kiizül wilasz-
szon, és úgt wgte bi (a nagüt). (l70. §)
Ha azonban az apa életében a fiaknq},
akihet a rabnő szült neki, nem mondta:
>Fiaim<, miután az apa )XÉ7zetére
mpgx| az a$aí hóz vaponón a rabnő
fiai a hitoes faiznl ne osztozzanak; a
rabnő és fai felszabadítása eszkiizöltes-
sék, s a hiws fai a rubnő fai eIIm
rabszolgaxigban tartdslk céIjából i7énJ-
pert epáltalán nen indithatnak A hitzles
tthózassó§ ajdnükótq valanint 4z
>adornányttt, qnit íéie adott nebi s ,táb-
ldn< ráht, oege magdhoz, s ferje lakósd-
ban labjék, és am.í,g csak él, élzlezze;
pénz&t azonbqn egldltaldn nan adhatja
eI; hagntéka kizdnilag faü." (tl1. E1**

Lipit_Istrir alapvetően a monogám házasságot ismeri el. A második _ mellék- _
feleséget csak a feleség megvakulása vagy süyos betegsége, illetőleg megbénulása
eseten engedélyezte. Ilyenkor a férj hozhatott magának másik ásszonyt, de az első
fe(eség a 27. cikkely szerint továbbra is igényt tarthatott arra, hogy férjénél takjon,
es az eltarsa. A feleség meddősége is indokolttá tette, hogy a férj az ,,utcáról hozzon
be egl hinlt", hogy vele utódokat nemzzen; ha ez a lány gyermekeket szült neki, a
férfi köteles volt őt ruházni, és ellámi gabonával meg olajjal, de a lány nem lakhatott
együtt a feleséggel.

Lipit-Istir is azt a vőlegényt védelmezte, aki jövendö apósának már áadta
az eljegyzesi ajándékokat, Az apósnak, aki az eljegyzést azért bontona fel, mert
,,jobb pani" ígérkezett, az ajándekok kétszeresét kellett visszaszolgáltamia, és nem
adhata leányát ahhoz az új kérőhöz, aki mian az el|egyzest felbontotta (29. cikkely).
Az atyai birtok a fiűa szállt, vit az apa kedvenc fiának ezenfelül még ajándékot is
adhatott; a leányai csak akkor örökólte\ ha kolostori papnők lenek,

Lipit-Isár rendezte a jogi viszonyokat a mezőgazdaságban is. Aki elhagyott
ingatlant foglalt el, és három éven át fenntartotta, megszerezte annak nrlajdonjogát.
A haszonbérlőnek gondosan kellen művelnie a berelt földet, kütönben az elhanya-

I Uo. ll8.
** Dáüd A. fold., c}rest., l4l.
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golt ftrldért a sa|át telkéból kellen kárpót|ást adnia. Részletesen meg volt szabva az
idegen jószág okoza sérúlés esetén nyúitandó kártérités is: a szeme kiveréseért a
károsultat a jószág rirának a fele illette meg.

A folyókon és a csatornákon a hajózás ebben az időben már jelentősen
fellendiilt.

_ _ Lipit-I§tár ,,törvénykönyvében'' megtalá|uk a hajózási szabáyzat alapjait is :

,,Haegembnhajótberel,(é)azútonazmegsérül,a...-jaelromlih"ahaji..,-ja
I2hetőséqet nyijt a Inpósra: az, aki a hajót bérelte, a hajót meg kell hogl'ffizesiJ
jaoíttassa ?J." (9. §)*

Lipit-Istrir büntetó'ogát csak töredékesen isrneriiiLk. Haláltal bűnhődött az,
a}i az a|tó betörésével vagy a fal áttörésével behatolt egy házba: a tetthely elón
kaparták be a földbe. Az idegen kertben elkóvetett lopásért a tolvait l0 siqlum ezüst
bírsággal súitották, egy fa kivágásáért 30 siqlum bírság i,iít. Ha valaki égy szüzet
nemi közösüléssel r€almazott me& és állítását nem tudta bizonyítani, tirsagat to
siqlum ezüstben szabták meg.

Lipit-Istár ,,törvénykönywe" ber- és ártarifát is tartalmazott, valószínűleg az
erósen.megsérűt gyúitemény eleién lehetett; a 4. cikkelyben még megtaláljuk,
mennyi volt egy kocsi berleti díia kocsissal és fogattal együtt; a ben gibonában
fizené\ mindig egy napra.

A törvenyhoá művét Sumer és Akkád országos Tijn)énlkijryraérck í\eveztei
érvénye azonban aligha lépte tű Nippur és Iszin határát. Gyakorlati alkalmazásáról
egyelóre nem sokat tudunk. Lipit-Istár műve az ímokiskolák jogalkotásának
tanúbizonysága; hagyomrinyuk kétségkívül hatással volt Hammurápi törvényalkotá-
§ára is.

Az esnunnai törvények

Nem Hammunipi tórvényei az első akkád nyelven írott törvények. Megelózték őket
az esnunnai törvények, amelyeket húsz éve mé5 első kiadóiuk, A. Göue amerikai
assziriológus tévedése folytán, Bilalama törvényeinek neveztek.ll A törvényhozó
valószinűleg Dadusa esnunnai uralkodó leheten az i.e. 18. század eleién,li tehát
törvényei alig valamivel régebbiek Hammurápi törvényeinél. Két, csaknem azonos
peldányban maradtak fenn, melyeket Taha Baqir iraki régész fedezen fel Tell Abú
|!,armat!an, a rrrisodik világháboru után. Ezen a helyen egykor Saduppum városa
ált, mely a Hammurápi által megsemmisített esnunnai birodalomhoz tartozott. t3

Az előóktől eltéróen az esnunnai törvényeknek nincs sem bevezetésük, sem
befe|ez,esiiü<. Rossz álapotban fennmaradt keltezéssel kezdődnek, ezért keletkezésük
i,dele még vita tárgya. Eredeti|ük egyelóre még nem került elő. A két peldányban
észlelt szövegeltérések aa sejtetit hogy különbözó, régebbi változatok.Ól *aróttát
le óket. la

A törvények nemcsak a telles iogri szabad állampolgárok, hanem a
rabszolgák és a mushhlumok helyzetét is rendezik. Nyilvánvaló belőlük a termelési
viszonyo\ a kézművesség és a kereskedelem fejlődése. Ár- és bértarifákkal

* Komoóczy G. ford., Chrest., ll7.
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kezdődnels s az rirakat kéféleképpen határozzák meg: ezüstben megadott egységár-
ban vagy gabonában (6. fej.). A tórvények megszabiák a szekér vagy hajó berleti
di|át is, mégpedig a ,,tonnatartalomból" kiindulva. Meghatározzák továbbá az
aratók és más bérmunkások napiberét, sőt szigonian szabá|yozzák már a kamatlábat
is (6. fej.),

Sűyosan bitrtették azt a hite|ezőt, aki valakitól ok nélkül rabszolganőt ven
zálogba; ha a rabszolganó nrlajdonosa megesküdött, hogy semmivel sem tartozik,
akkor nemcsak hogy visszakapta a rabszolganót, hanem annak a munkának a bérét
is megfizenették az önkényeskedővel, melyet a rabszolganő indokoladan távol
tartása alatt urának elvégzen volna; ha a rabnő az önjelölt hitelezőnél meghalt,
ennek két rabszolganővel kellett kárpótolnia az elhunyt rabszolganő iogos nrlajdo-
nosát (22-23. cikkely).

Hitelt nem nlr:jthanak sem a fiúnak, amíg családi közösségben élt, sem a
rabszolgának (ló. cikkely). Rabszolgáktól a kereskedő nem vásárolhatott sem
ezüstöt, sem gabonát, sem gyapiút, sem olaiat stb. (l5. cikkely). Elólegezték a
bizalmat: a raktár tulajdonosa kezeskedett a nála elhelyezen tárgyakért; kezessége
azonban megszűnt, mihely bebizonyítona, hogy a gondjaira bizott tárgyak
bizonyos elháríthaatlan esemény miatt a saját tulaidonával együn elvesztek
(36-37. cikkely). Az öklelő bika vagy a harapós kutya gazdája felelt az állata által
okozott károkén, de a törvény külónbséget tett aszerint, hogy az állat szabad
emberen vagy rabszolgán ejten-e halálos sebet: a kártérítés 40, i-lletve mindössze 15

iqlum enist volt (53-55. cikkely). A hibás építrnény tulajdonosát, ha az a hibát
hivatalos felszólitásra sem javította ki, a királyi bíróság elé állitották, mely
rendszerint halálos ítéleteket hozon (58. cikkely).

A rabszolglíknak dlos volt uruk engedélye nélkü elhagyniuk a várost (5l.
cikkely). A rabszolga vagy rabszolganó vevőiét, ha az nem ismerte a rabszolga
eladójának a nevét, tolvaiként büntették meg (40. cikkely). Aki a más rabszolganőjé-
nek szíizességét elvette, a rabnő urának az eladási áránál magasabb összeget
taítozotí fizemi. Más rabszolganők megerőszakolását, akárcsak a rabszolgák megse-
besítését, mególését vagy elrablását, úgy büntették, mintha az i-llető egy idegen
tárgyat teit volna tönkre, vagy rongált volna meg (49. cikkely).

Esnururában a család zárt egységet alkotott: tagjai az apátől vagy az anyától
függtek, rá voltak utalva a szüleikkel való közös gazdálkodásra. Ha valamelyik
testvér el akarta adni a maga részét, köteles volt azt átadni a testvérének az idegen
vevő által felaiánlon összeg feléért (38. cikkely). Aki szükségből adta el a házát,
annak visszavásárlási ioga volt, azaz a vevő a következő eladásnál köteles volt a
házat elóször a volt tulajdonosnak visszavásárlásra felajánlani (39. cikkely).

Csak a szerződésben megkötött házasságot védelmezték (37. cikkely):
,,Ha egt awé|lm fauléIum] Irónyát az ő apja és az ő anyja meghérdezése [nél] kül
feleségül wszi, és az ő an2jóaal és apjázml hdzassági szerzőűst nen kötőtt, még ha egjl
euig az ő (íerj) házában oan is, nem a felesége,'a

Esnunnában szintén védelmezték a vólegényt a jövendő após haszonlesésé-
vel szember5 aki a leánya számára gazdagabb vőlegényt ta|á|t (25, cikkely). Ezt a
törvényt egyébként már harmadszor olvassuk, de megtalálnánk az Ezeregyéjszaka
tórténeteiben is.

* Gaál E, ford.
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Házasságtörés esetén csupán a feleség hűdenségét büntették: Ha ,,in
flagranti" érték, halállal brűnhődött (28. cikkely). Válásról nem szólnak az esnunnai
törvényel§ de elismerik a házasság egyéb okokból történő megszűnését: l. ha a férj
fogságba esett, vagy elrabolták (ha sikerült megszöknie, a feleségének vissza kellett
térnie hozzá, még ha közben férjhez ment, és új férjétől gyermeke született is _ 29.
cikkely); 2. ha a féri a hazája és az uralkodó|a iránti megvetésból elhagy,ta az
országot (ebben az esetben a féri elveszítette ígényét az asszonyra, még ha visszatért
is - 30. cikkely),

Esnunnában a biirrtetőjog nem ismerte sem a vérbosszút, sem a testi
megtorlást. A testi sénésért vagyoni büntetés járt. Halálos ítéletet csak kivételes
esetekben hoztak: peldául ezzel sújtották a házasságtörésen ért feleséget, az
eljegyzett szűz elszöktetőjét és megerószakolóját (26. ctkkely), a mushllun birtokán
elkövetett éjszakai rablás elkóvetőiét (12-13. cikkely), Tolvajként büntethenék
írcE azt a magas rangú tisztvis€lőt is, aki a királyi palotából elszökön rabszolgát
vagy jószágot megtalálta, de azt harminc napig nem szolgáltatta vissza a palotának
(50. cikkely).

Az esnunnai tórvények a jogi és gazdasági viszonyoknak csak bizonyos
területeit szabályozzák, ezért inkább egy nagyobb joggyűjtemény töredékes másola-
tának tekinüető\ amely valószínrileg az udvari és birósági hivatalnokok szükségle-
teit szolgálta. Ezért nincs sem bevezetésiilk, sem befeiezésiiLk, és hiányoznak a
szokásos uralkodói kinyilatkoztatások is.

Ilammurápi törvényei -
a mezopotámiai törvényalkotás csúcsa

az antik Periklész uralkodása idején érte el

mat, és azt

egyetlen vallást - Marduk birodalmi isten

l99

@maszkodon: a birodalom fő
o._.""t-tO *.jet u reg*najtóésttlrvenyhozóh ; művé;;k árgr@á_
hoz és jelentősegéhez fogható nem akadt az elkóvetkező több mint két évezredben,
Noha törvényei elveszítették az elsóség kiváltságát, aligha foszüatók rneg a
leg|elentősebb és legnagyobb művet megillető dicsóségtől, sőt a legsúlyosabbnak
ki!áró tisztelettől sem, ugyanis az a bazaltsztélé, melybe a tórvényeit belevésték, |ó
néhány mázsát nyom. Uru-inim-gina csak a lagasi államot akaíta megreformálni;
Ur-Nammu Nanna isten meghatalmazottiaként lépett f€l Ur városában; Lipit_Istár
az iszini istennő képviseletében már Sumer és Akkád uralkodó|a volt; Hammurápi
azonban a négy világtrij és minden ,,fekete feiű" királyaként mutattozott be.

!_is]4s49\ Hammurápi néhány
11. fej.) másolataiból.'5 A srtéIé

keltett: 1902 telén fiéIáfri
az elami királyok fellegvárának

Már a nevezetes sztélé
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általa tárgyalt jogi esetek soldéleségére utal.
No}laTéÉFr6 nyilattozaa a lehető legmagabizrosabban hangzik, Hammu-

felső szintie alan 12 méter mélyen találta meg de Morgan francia expedícióiának
egyik agja, G. tecquier. Sutruk-Nahhunte hurcolta el hadizsákmányként Szúzába

az i. e. 13, sázadban (4. fei.); a győztes a sztélé alsó részebe feliratot készült
bevésni, ezert onnan több mint harminc törvény szövegét kitöróltette QíXII. kép).

A sztélét tehát va]óiában az elhurcolása mentette meg a pusztulástól; eredeti helyén
ment}retetlenü megsemmisiiüt volna, mint Hammurápi korának annyi más műemlé-
ke (3. fei.).

Hammurápi b€vezetéssel kezdi és befejezéssel zárja művét, és közótirik 282

.Darasrafus" tatilható, miként azí a szté|é szövegének első kiadóia, f. V. Scheil

6át*:f.-cffi'Ógus kimuutta.,u Nem egésá fél éwel a §ztélé felfedezése

után valOban mesteri módon elkészült a szöveg átfuásával, lefordításával és

kiadrisával; kónyve mindrniig az asszíriológiai szakirodalom alapműve. Újabb
iz'galmat okozott, hogy Szri,aiban más sztélék töredékei is elókerültek, amelyek

szinten Hammunipi törvényeit taftalmazták. Kiadójuk, Jean Nougayrol francia

asszíriológus szerint Sutruk-Nahhunte legalább három sztélét hurcolt el Szúzába, de

közii{iik csak egy maradt meg viszonylag épsegben.tz
Hammunípi törvenyeit minden nagy babilóniai város templomaiban felállí-

tották. Az uralkodó an akana, hogy művét széles körben ismeriék, de a nagyfokú
írástudatlanság szrindékát rendkívül megnehezítette, Hammurápi e korlátozottság

tudaában mondja a befeiezésben:

,,A háruallott awélum, aki pörös ügbe kzoeretlik, jöjjiin csak el >Az igazs<igosxig

hiróllw< (nanet zliseh) szobrnn elé, s olaastassa el maginak oszlopom feli,ratát, hog
meghatlwin htékes szaz:aimat, oszlopom felviltigosítsa őt ügÉről, ő ltissa a td

I)onathozó üjnénlt, s szhle meghiinnyebbüloén . . ."*
A sztélé azonban nem taftalmaz rendelkezést a piaci szerződésról, a

végrendeletről, a leányok öröklési sorrendjéről, a házassági akadályokról, az

öniözesről stb. Nem tesz említést a közönséges gyilkosságról vagy az apagyilkosság-

ról, de biiLrrteti a fiút, ha kezet emel az apjára, valamint az orgyilkosságot és a
rablógyilkosságot is; nem bünteti a gyújtogatást, de a tűzvészt követő fosztogatást

igen; nem rendelkezik az egyszeíű lopásról, de lesújt azokra, akik házakba törnek
be. Csak futólag érinti a bírói szervezetet és a pen, és egy sora sincs az adókról,
illetékeköl és a behajtásukról. Ezén trrlzás leqrre Hammurápi művét tüygy!$yv-
nek m.inősíteni, Az első kiadója e@ex
kifeiezés csupán közmegegyezésen alapul:lE nem a mű teljességére, hanem inkább az

rápi nem tudon a teljesség kóvetelményeinek megfelelő kimerító művet alkotni.
Törvényeinek összeállítói képtelenek voluk megszabadulni a me8csontosodott
jogszokások bekryó|ától, mé8 azt sem látták szii,kségesnek, hogy írásban rögzítsék
óket.l9 Rendszerint csak azokat az előírásokat vésenék be, melyek e iogszokásokat
módosították, vagy azokat, amelyekre az addigi jogszokásokban nem akadt példa.

Munkáiuk |ogesetek gyűjteménye; konkrét jogi eseteket oldonak meg,

aXatcs@n rendelkezés feltételes mellékmondattal

kezdődik (tehát a summ,Q - ha kötőszóval, l. a könyvtáblát), leirjáLk benne a

i Divid A. ford., chrc§t., 1,18-149.
**C.ouunon law: a. m. szoká§jog
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találiut meg benniift, rni sikkasztás,
sértés

Egy módon megfogalmazon mű aligha lehetett volna mindenki

(42_282. §) kitér a nrlaidonra, a családra, az öröklésre, a testi sérüetetlenségre és

feifájást okoz az egy másik probléma,.

voltak csak
a gyakorlati élet bizonyitékai alapirir5 kimondatlanul ugyaa, de nyilvánvaló

amely olyan heves viákat vált ki, hogy hevességiikkel tultesznek a kéziratok
hitelességéről nálunk fol1taton egykori vitákon is.* A kérdés a követ}ező: Mi
rulajlonkeppen Hammurápi műve ? A művészenófténész számára könnyű a válasz
(l0. f€i.). A iogtöríenesz azonban tóri raita a feiét Az orientalistá} azt áliítiíik, hogy
csupán irodalmi enrlékről van szó, mely egyike a legjelentősebbeknek és-a
legcsiszoltabbaknak2t _ de semmi több. A iogtörténészek azzal próbá|ák a mű
tekintélyet í_ne,ntenl, hogy legalább gyakorlati célokra kiadott biósági ítéletek
gyű|temenyének minősitik.

Persze továbbra is kérdéses marad alkalmazták-e ezt a művet a gyakorlatban
is,_és ha igen, hogyan: Erre nincs egyértelmű váasz, Csak egészen esetliges birós.ígi
ítéleteket ismeriink, melyekben megemlítik, hogy a ,,sztélé kijelentése'' értelmébe,-Ii
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való§ágos esetet, maid ismertetik annak jogi kóvetkezményeit és a büntetést, Ez a
módszer kizárja az _elvont fogalmazást, ezért ?__É!4s!y9\_!§!g_341lm348_iogi
mgghatározásokat, és olyan álalánosan használt ;ogi rog;lmak-&elrrleá§etGm

számára érthető, az elvontság hiányát már csak ezén sem róhatiuk fel az
összállítóknak, de nem vethetjük szemükre a szakképzettség hiányát sem. Olyany-
nyira |áratosak voltak a |oggyakorlatba& hogy kidolgozták saiát munkamódszeri-
keq melynél a gazdasági élet és a társadalmi viszonyok szükségleteiből indultak ki.
Ezén munkájuk az előzó trirsadalmi atakulatok törvényeihez képest tagadhatatlanul
haladó iellegű. Persze nem voltak fiiggetlen szakemberek, akik csupán ismereteik
alapián dönthettek volna: elsősorban osztál},uk érdekeit képviselték éi védelmenék,
ugyanakkor uruknak, a keleti zsarnoknak is alá voltak rendelve, ezén teliességgel
vonatkozott ráiuk a mondás: ,,Akinek a kenyerét eszed, annak a nótáiát fújiáá!''

Az összeállitók átal kialakitott rendszer elemzése már inkább egy szaktanul-
mány feladata lehet. Jellemásáe elég, ha utalunk a íórvényali;ió mű két,
különbözó terjedelmű részéte: az első (1-4l. §) lényegében a kóziogi előirások
gyűjteménye, A penől szóló rendelke#sekkel kezdi, a palotiból vagy a timplomok-
bol ellopott trirgyakén kiíótt biintetéssel folytatja,-6--á-olyan--GfrZffire
@ek áz uráttoaó hivalfi vagy katonai
szolgálataik feiében loldet adományozon. A másik, ióval teriedelmesebb rész

mondták ki őket, miközben a sztélét kózelebbről nem írják körül, még kevésbé
idézik a paragrafusít. Egyébkent, mint tudiuk, Hammurápi eredeti sztéléién nem

Hammurápi törvényeinek alkalmazása.z Persze |óval több az olyan eseq amelyből
erre nem lehet következtetni.
* Václav }Iarrb prágai levéltáros cs€h Mac?hersonként a 19. sz&ad el§ő feléb€n két általa ií,,eredeti''

keziratot 
"fedezett 

fef' (az rrn. Ki]rriginhofi e§ Grünebeígi Kezirat). A kéziretot eredetisége!ől
kezdídött vitában a nemzet két táborra §zátadt, § a heves vita c§at száz év műán zárult le Halka
leleplezésevel. - Ford
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De akár irodalmi emlékkel, akár tórvényalkotássa] állunk szemben, a mű
mindenkeppen csodálatra mátó, noha összeállítói nem voltak tűságosan eredetiek,
s áwettek bizonyos formai megoldásokat: a bevezetésben a tórvényhozót az istenek
kepviselójeként muatiák be; nem tártotlák célszerűnek, hogy a mű a halálbiirrtetés,
a kiközösítés és a sűyos biintetések kihirdetésével kezdődión. Az uralkodó képet a
lehetó legkedvezóbben és a legközérüetőbben rajzolták meg alanvalóik számára.

Igy szól llarnmurápi . . .

Hiába is vámánk, hogy így kezdje a művét: ,,En, Hammurápi. , .", szó sincs róla.
Először is körütekintően az istenek mögé rejtőzik, és a neve legelőször csupán az
istenek neve után fordul elő:

,,Amikor Anlu4 a magassdgos, az Anunnahi kirdlya (és) Enli| az egek és a Föld ura,
az orszd7 sorsánab meghatórozója, Marduhnah, Ea ekő f,ú örökösének, az összes

népek filötti mlikéget hivaaisául adtáb s az Igigúk közt őt nagglá tetűb Babili
fenseges nmét kiejtették, a oikigűjak frjlött elterebéWsítették s benne örökös
hirályságot _ anel5mek alapjai, miként az ég és a ftld szikirdan neg)etvék _
állítottdb fel száLmárq uglanakhor Hanmuúpí4 a felseges fejedelmet, az isteníéIőt,
engemet is abk I a celhjl, hogt az igazxig az országban felragtogtassék, a gonosz s

eloetanük kirtaséh, és hop a hatalma; a glijngét meg ne károsíthassa, s hogl a
)íekete íejűekre< Salnasként felhelz:en az országot fénydrba borítsam, Anun és Enlil
a nep llhúxinak feljaaífuisal( érdrkébm ne,.,wnen neoeztek.''3*

A továbbiakban Hammurápi mtir a saját tetteiról szól, felsorolja, mit ten
országáért, vrirosáért é§ népéért: ezek tényleges res gestae**, mint amilyenek később
példáut a rórnai császárok temei. Hammurápi mesteri tálalásban említi kegyeden
fellepését ellensegeivel és a lázadókkal szemben: nem vall|á be, hogy ítildig
rombolta Mári városát, de diplomatikusan így fejezí ki magát: ,,meg}ódoltatója a
Pwattu menti he$ségeknek Daga4 az ő tetnetőjének jósjelére; a4 abi megkiméIte

Mdi és Tuttul népat".**x Felninő jelzőkkel illeti magát:,,nagl sdrkóny a kird\nk
hözt", ,,ellensegfogó hóh", ,,erős biilm1, felökleltíje az ellenségneh", ,,harcos, akinek
rcm lehet ellenóllni", ,,aki erőt vett a kizadókon" stb.

A bevezetés könnyedén áwezet a középső, törvenyalkotó részhez, amelyben
Hammurápi összes címével bemutatkozik:

,,. . . leszármazottja SzunuJa-Ilumnak, hatalmas fitirökőse Szín-muballitnak,****
őrőkős kirólyi nagzat, hatalmas kiráIjl, Sanasa Babilinek, s a villigosság felkeltője
Suner és Akkdd orszógára, a kirdl2, aki engedelmeségre hinlszerítette a néEy
oikigtdjat, (s) Ist<ir kegleltje vagnk én.

Amikor Marduk a nE heljles Lvzetésére, (és) hogt az orszligot a knrmdnyzdsra
(ítélkezésTe) me|tanítsatl" elküaüt engen, a öruénlt és az ígazsdgot l>az Onzdg

' Dávid A ford., chrest, l24.
** Latinul hadi tettek, tónénelmi tenek, tórténelem.

+** Dagan: az Eufraté§z m€nti nyugati §€mi telepesek védőistene] Tut$l: áz Eufraész p9rtián fekvő
váíos, lokalizálása bizonyBlan. - Dávid A. foíd., chest,, l27.

'*** Az I. babilóniai dinasaia királyai. - Ford
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szójába hcljeztan<, és a l>nep húsót feljal)ítottamk. Ugnnakkor pedig:. . .* (ezután
köve*eznek az egyes törvények).

Az első törvények nem érintik _ mint várható lenne - a felségsértést vagy
a hazaárulást, a lázadást stb. Az tisszeállítók iól ismenék ,,embereiket'', hajlandósá-
gukat a pereskedésre, besúgásra, hamis esküvésre. Ezért már az eleién szigorú
bi.intetéseket rónak ki a vádaskodókra és a felielentgetőkre:
,,ila awélum awélumoí beaddoluán, gnlkosság zlddját anelte ellene, de ró nenl
bizon ította: uidhja őlessék meg." (l. §)**

A tel|es iogu állampolgár magánmlajdonát is védik:
,,Ha a adxirh az elaüt, aki (a holnit) eladta neki, aalamínt a tanúkat, akik előtt
z:tisdrolt, nen dllűja eh, az eltűnt hohni gazdája pedíg eltűnt halmijdt isnerő tanúkat
óllít elő: a vósdrló, a tolaaj: ölesséh meg, s az eltűnt holmi gazd.ája eltűnt hobnijót
zegle ursza. " (l0. §)*+*

Halállal biintették a telies jogú állampolgár gyermekének elrablá§át (l4. §) és
az idegen rabszolga feltartóztatását is (l9. §), viszont azt, aki az elszókött rabszolgát
visszavitte az vához, 2 §qlum ezistíel iutalmazták (azaz a rubszo|ga értékének
körtiübelü egytizedével). A házba való betörést helyben büntették: a tettest az áttört
fal vagy betört aitó előí ölték meg (2l. §).

Az eredeti faluközósség továbbélése űkrözödik még a rablásról szóló
elóírásokban (22 - 23. §):
,,Ha egl awéhm rabldst kiizlenen el, elfogatott: ez az avléhlm ölessék meg. Ha a
rabh netn fogatott el: a megrabolt awélum elzleszett holmiját az isten előtt tanúsítadn,
a atlros, oalamint a rabiánum*x**, (akinek) ftldjn és területén a rabl<is törűnt,
ebeszett holmijdt térítse ftu? neki-'***'rx

Ha a rablógyilkost nem taláták rneg, a faluközösség az áldozalhozzááííozó-
inak l manúm ezüstöt fiZetett, ennyi volt tehát egy - természetesen teljes jogú -ember értéke.

Az uralkodónak küönösen érdekében á||t az orczág védelmi képességének
fenntartása, ezt a tórekvését tizenhat tórvényben (26 - 4l- §) iuttatta kifejezésre,
amelyekről már szó esen (7. fej.). E törvények rendezik a katonáskodó személyek
telkén folyó gazdálkodást is. A további előírások (42 - 65. §) a megművelt föld
bérletét szabályozzák, intézkednek a gazdasági hitel megszerzéséről, a csatornák
karbantartásáról, a gyíiLrnólcsfrik, kiiLlónösen a datolyapálmák ütetéséről. Az épület_
fában szegény országban a fákat küönösen szigorúan védték:
,,Ha ep avlélum a htrt gazfuijának táúollétében egl awélum kertjében egl fiit
hivágott: fél manim ezüstöt fizessm." (59. §)"

A sztélé kitörölt részének (ó6 - l00. §) előírásait nagyrészt össze lehet
állitani a megtalált táblatöredékek alapjrin; megkúlönbóztetésül ezeket A, B, C stb.
beűkkel jelölik. Találunk közönii& egy, a ház bérletére vonatkozó érdekes elóírást:
,,[Ha egl awé|,lrn eg awé|umnak házat adntt berbe ep évre]; s a lakó awé|tlm az
egl évre szóh teljes bhiiszeget megadta [a ház] gazdájdnah, a hdz gaz&ija pedig a

* Dávid A. ford., chrest., l27.
*| Uo.

*** Uo., l28.
**** Rabiánum: a, m. ,,a nagy"; baonyáta a város ,,Polgármeste!e''.

+**** Dávid Á, ford., chre§t., l29.

" Uo., l32.,
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lahiüil idefte] letehe előtt a kiktjltözést kiirleteli: a hóz gazüjq nivel a lakót a hózbol
űle[je] letelte e[őtt] kilahnltaUq a ?enzben, amelyet a lak[ó] adott neki, oesztes

llep*] ..." (E. §r
A kitörölt részbe belekerii,ltek a kamadáb mértékét megszabó előírások is: 20

százalék volt a kamat a pénz- és 33 L/3 száza|ék a gabonakölcsön esetében. Aki ezt
a hatrin triülépte, az uzsorásnak számított, és a kóvetelése elvesztésével bűnhfiötl
A gyakorlatban a kamatok persze )óval magasabbak voltak (6. fej.). A tórlés végén
állt egy előirás a órsulási szerződésről:

,,Ha egt awé|wn awéblrnlak tánul& celjáhil pénzt adltt, a n ercséqet oag)l
oeszteséget, anuly elő fog á.llni: az isten előtt aránlosan osszáh meg." (U, §)**

A sztélé hátoldalán rendezték a kereskedelmi válalkozó és meghatalmazottja
közötti viszonÉ a modem bizományosi (99-107. §) és szállítmányozási (ll2. §)
szerződésekhéz hasonlóan. Szerepel köztii( egy betoldás a rendészeti-igazgatási
előírások közül, amely az ialkimérések iizemeltetőnői ellen iránlul:
,,Ha egl kocvruirosnő a sijr dra fQébm' gabonót nan fogadott el, ellenben nagl
ailybant< pmzt fogadott el, s ezenfelül a sin órót a gabona órára csökkentette (?): erre
a kacsmóromíjre bizonyítsanak r4 s azutón uessék őt a tlízáe. (l08. §)
Ha egt kocvnóromő, gonosztevők szeruezkedvén hdzába4 ezeket a gonoszteoőket le
nan tartóztatta, és a palotáhnz nan kísérte be: ez a kocsmáromő ölessék meg."
(l09. §)***

Babilónban a kocsmák beiárata fölé akár kiakasztlratták volna a kóvetkezó
felhivást ,,Papnőknek tilos a belépés", mivel elrendelték:

,,Ha egl núittxn- (vag) ann-papnő, aki nan lakik halostorba4 hrcandt nitott,
,ucgl pedig siirért koanába bele'pett: az ilyen úszanélyt égesék meg. (||0. §) Ha egl
h,ocvnóromő hatzmn q{rt píhum-Jo//**** adott hitelbe: ara isknr ötaen qtJrm

ár?át hapjon." (|lL §)"
A továbbiakban rendeáék a kólcsönt és a kezességet:

,,Ha a >zólog< elzóhgolója hózdban ütlegelés oagt rossz bóná:srnód kih,vtkezűben halt
meg:a >zdbg< gaztldja kereshc&íjere bizonyítmn í4 s ez esetben, ha (a llzálog<)

awélum y'a (wh), (a kerafuű) fdt i'ljék meg; ha (az íllető) awélum rabszolgója
(wk); llj manim eziistöt f,zessen, s ezenkírúl minden néoen nevezeldő dolagban,

anit csak adott, vesztes lcpen." (||6. §)""
Majd az a ielentós tórveny kóvetkezik, mely megreformálta az eddigi

gyakorlatot:

,,Ha ep awé|vrnot *őtebzettség kirrlszerített$ s ezért feleségét, fát oag leán dt
penzelt dadta, aag akór ll(aúissó§) szolgólatra< enged,te át, három évig megaásárló,
juk aap a(hitelező) gazdájuk< hdzóban dolgozzanak, s a negledih éoben fekzabadu-
lósuk eszközöltess,lk " (l17. §)'""

A megórzes és raktározás dijára ez vonatkozon:

+ Dávid A, ford., cfuest., l33.
i* Uo., l34.

'*** A Pftuítt vagy a sih, v.8y a §önij§€dény minős€8ét ielentheti. (Dávid A. jeg}zete.)

' Dávid A. ford., Ctrest., l35.

"' Uo., 13ó.
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,,Ha eg awél,ul eg awéluír ak ézüstijt, arangat vagl bátmi néoen nevezendő dnlgot
a*ar megőrzéste ótadni: mindazt, utlit csc,h dt abar adni, tanúknah mulassa rneg, és
szerzőüst óllítson ki, s úp adja <it ttugőrzésre. (|22. §') Ha tanúh és szetzőüs nélkűl
aáta megőrzéste, 5 qzután ott, ahola odaad,ta, lelagadtók ttehí: ez ügbm heresetnek
nincs helle." (l23. §)*

A házassággal és a családdal az elöírások hosszú sora (128-195. §)
foglalkozik :

,,Ha ep awéhml febseget MEil, szerződést róIa nem kötőtt: ez a lő egt<iltalán nen
(tekintheű) feleségnek. " (1Z8. §)**

A fer;' asszonyának telihatalmú ura volt;
,,Ha egl awélwn febsege nds íelfoal íeklében aefutt: megköíőzvén ve§sék őket a
vízbe, Ha az a§szony ura életben hagyia feleségét: a király is életben fogja hagyni
,,zol|ójóí( (t29. §r*'}

Aki más feleségét megerószakolta, haIriilal lakolt:
,,Ha eg awé\lrn egl awé|wn febsegén . . . erőszakot tett, és a nő ölében fekve érték
őt, ez az awél,lrl ólessék meg a nő pedig mentessék fel." (l30. 9;****

Ha a feleség házassá5örés gyanú|ába kevereden, a tórvények küönbséget
tettek aszerint, hogy csupán a férie gyanúsította_e, vagy pedig a szomszédok
vetették a vernére erkölcstelen víselkedéset:
,,Ha egl awélum felesegét tulajdol ferje widolla meg azonbal mós lhftlal fektébtn
nen fogatatt ?nsg: (ez a nő) az *ten életere esküdjiin meg, s azután a hózóba térjel
zzssac,(l3l. §)
Ha egl awélum feleségére egl nós férf miatt ürjiat ttyijtalak kit, azonban mós

ferfioal fektében nan éíték őt: (ez a nő) ferje kedzÉért a folyiba nerüljih." (l32. §)'
Ebben az esetben a vizi ordáliának kellett döntenie.
A házasságot felbonthatták a feleség meddősege miatt, de csak akkor, ha

nem volt gyógyít}raadanul beteg:

,,Ha egl awélw feleséget LvDén, azt la'b'uín-Idz ( ?) fogta el, s (az awélvn) mdik nő
llételére hatdtozta el magót: elzrheti, de febségét, ak;t a la'bum-hiz (?) fogott el, nem
bocyáthatja el; ep (rész&e) épített hdzban lahvón, atníg aak a, (ferj) tartsa őt e|."
(l48. §),.

A váIás kimondásakor kikötöttek, hogy a féri kóteles gondoskodni beteg
felesege eltartásáról.

A feleség vinten kérhette a válást:
,,Ha egl asszoay fetjét meggűlöIoen, >Hozzdm u nyúljk - moldotta (lebi): a
(nfuel hapcsolatn' te?,llilladik keriibte hatóságónóI ólla?íttdssék me& s azutál, ha (a
nő) gondos wlt, s hihfudl nan bírt, feje ellenbel xljánsda4 nLgon ,negheoesbítette<
őt: ennek az asszonjmak ne kpen biintetése; llhózassági ajónükót( úevaL köközzéh
atya hózóba," (|42. §)'"'

" Uo., l 17.
t*, Uo.

.irr Uo.
o Uo.

"" Uo., l39,

'"' Uo., 13&
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Penze a feleség nem lehetett kikapós:
,,Ha (a nő) nem znlt gondos, xljórogatott{ hózót Nzétszóíta& és férjét lmegheaesbíbt-
le(: ezt az asszon t Dessék oízbe.'\|43. §)'

Még kegyedenebb veg várt arra a feleségre, aki feriétől orgyilkossággal
szabadult meg :

,,Ha ep awé\sm felesége mds férfi miatl ferjét megölette: ezt az asszonyt htizzdk
haróba" (I53. §)**
A vérfertőzést valószínűeg még az ősközösségi rársadalom csökevényeként fennma_
radt szokás szerint biirrtették:
,,Ha egl awéIwn tulajdon leónyól islnerte meq(: ezt az awé|]uÜnot a oórosból űzzéh
lr." (l54. §)* 

**

Az óröklés sonend|ét csak a legkedvesebb fiú esetében állapították meg:
,,Ha egt awéhsn fiöröhősérck, akit szane fudvel, ftldet, kertet aagl hózat ajánűho-
zott, és (enől) obtlrilrlt irt számóra: azuü\ hogt az aüa X)égzetére ment( amikor
a fz:érek osztozkndnah" (ez a ftiriikös) az atya adta juttató§t 1)eBE ót, és azonfelül az
atyai hdz zmglonóban eglüttesen oszlozzanak." (ló5. 61****

A fiú ervényes kitagadását a követ}ezó elóírás szabályoza:
,,Ha egl awéhxn fia kitagadlisdra szónta el magát, s a bíruiknak >Fiamat ki akaron
tagadni< _ mondta: a bírák (a fú) úglű llizsgáljdk meg s ha a fiú nem terhelte
magót az öröksegürl vahi kitagadlissal jóó nagl bűlnel: az qpa fót az őrőksegből
nem tagadhatja H (ló8, §)
Ha (a fú) apjdval szanben az őriiksegből aah kitagalást maga utárl wnó nap
hinnel ttrhelte magát: első ízbea bocstissanak meg neki; ha azonban másodízben is
súlyos bűnnel tzrhzlte magót: az qpa fót az örókségből kitagadhatja." (|69. §)"

Az özvegy újabb házassága a bíróság ióváhagyásától függótt:
,,Ha egl iizvegt, akinek fai kiskoniak" máxlalaki hózdba oaló llköltözésre< szdnja el
nagát: a bír<lk (tudta) nélkül ne lhöltiizzék be<, s amikor rnónalaki hózóba költözik:
a bírlik óllapítsák meg horóbbi férje hó2óruk .illapotdt, s horábü férje házdt bízzák
rá kesőbbi ferjhe és er. e az asszonJtra, és en,ől állíttassanak ki ,tdbldt< részükre (a.

aelüh); (ők kettm) gondnzzák a házóí, és nelleljék fel a kiskoniakat. Hóztartdi
eszközöket paÉat nem ad,hatnak el, s az olyan umő, akí az özvegl fainak hdztartdsi
eszközeit ,luguisdrolja, penzében gesztes legen, a holmi pedig gazd<iihoz lérjen
zlissza" (177.8)""

Az órökbefogadás a kitett (lelenc) vagy - például a háborúk ideién

- elveszített gyermekekre vonatkozott:
,,Ha egl awélum egy kiskonit ,xajál neoében< llftisdgra aettí és ezutdn felneoelte őt:
az ilyen nanltért igénlper nem inditható. (|85. §)
Ha egl awéhsrt egl biskonjt ,rtúsóqra oellc s anikor íehette őt, (ez) a dt 

^ 
anyjdt

kerei: az ilyn nez:elt apja házóba térjen zisza" (186, §)"'

** Uo., l39.
.rr Uo.

*"* Uo., l40,
o Uo.

" Uo., l42.

"" Uo., l43.
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A kézművesek is örttkbe fogadhattrik tanítványaikat azzal a feltétellel, hogy
kitaní§:ik őket a mesterségiirkre (5, fe|.).

Sűyo§an biintenek a gy€rmekek kicserélését:
,,Ha egl awébxa fuit szo?tatós dajkónak adodn, ez a fú a szoptatós daika hazen
meghalt, s a szoptatós dajka (a fiú) apja es aryja (tudta) néIkúl mds íút szerződtetett:
bizonyítsanak ú (a dajkára), és nert (a neghalt fú) apja és a?lia (tudta) íéIkűl mós

fút szerződtetett, nalat wigidh /e. " (l9a. §|
A gyermekek feltétlen engedelmességgel anoztak atyiuknak:

,,Ha egl fiú apjdt rrugüölte: kza oá§ók Je. " (l95. §X-
A megtorlás törvényei osztályiellegűek :

,,Ha egl awélvm mwélvn fuinah< szemét elpusztítotía: pusztítsák el az ő szernét."
(19ó. §x**
,,lla muskénum szemét pusz!ította el, zagl muskénum csontját lórte eI: eg mamirn
eziktöt fzessm. (l98, §)
Ha awélum rabszolgójdnak szemét pu§ztította el, oagt awélum rabszolgtijának
csontjót töíte el: (a rabszolga) drtinah felét fzesse le." (l99. §r*l*
,,Ha eg1 awéIum mutélutrn lóvlót< negúíötte, és ttulhmagzatát elaetéheüe vele: 10
siqlum eziislőt fzessm trchmagzauícrt. (209. §)
Ha ez a nő meghalt: (a megútő) lónyót öljék nes." (210. §)'
,,Ha egt awéItxn rabaőjét negünch, annak méhmagzatát eloetéltette: 2 iqlum ezüstőt

fizessen. (2l3. §)
Ha az illető rabnő meghalt: 1/3 manúm ezüstiit fzesen." (2l4. §)"'

A mű oszólyiellege nyilvánult meg az orvos tiszteletdiiának és feIelósségé-
nek megszabásában is:
,,Ha egt onws egl awélumoz bronzkéséael nehéz sebet ejtoé4 az awélumo'
megnnntelte, ocgl akór egr awélum sza7ltáb)oqlit (?) bronzkéwael megnlitvtin, az- awélum szemét negnu tette: 10 iqlum ezüstöt kapjon. (2l5. §)
Ha (a beíeg) .lrmuskénum y'alr., 5 siqlum ezünöt kapjon. (216. §)
Ha (a beteg) avléIlsm rabszolgáija: a rabszolga gazddja az onDsnah 2 siqlum ezüsl.dt
adjon. (2l7, §)
Ha az onns az awéllwton brolzhés&lel nehéz sebet ejtom, dz awéluun haláldt okozta,
vap pedig eg) aulé|wn szantóIjvgit (?) bronzaséuel nepitl)ón: az awéhlm szemét
elpusztítattl: hezét wi§óh /e. (2l8, §)
Ha egl onns muskénum rubszolgójón bronzkéséllel nehéz sebet ejtom, annak halólót
okozta: rabszolgdí adjon kirpótldsul a rabszolgűrt." (2l9. §)"""

Az ePítőmester hasonlókeppen kezeskedett:
,,Ha egl epítóltlester egt awéhlmnak hdzat ép.í.tett, de muflkój(it nerfl készíteate el
szilárdul, úgl, hogl a hóz, anelleí é?ített, öszedőlt, s a hdz gazddját megölte: qz
illető építiimester ólessek neg. (229. §\
Ha a ház gazüj<ina* rtú őke ueg: az ilktő epítőmener fát öIjék zleg. (230. §)

..r Uo.

" Uo., l44,
oo (Jo.
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Ha a hdz gazúijónak rabszolgójdt őlte meg: az epitőmesteí rabszolgdnak megfelelő
rabszolgit adjm a luiz gazdljdnak-" (ZZt. 91*

A mezopotámiai üzeken való haiózás sem maradt iogi rendezés nélkiiü; erre
vonatkoólag legalább két előírást idéziiLrrk:

,,Ha egl hajóepűő egl awé|urn szánára hajót tatarozadn, munkájdt \em Oégezte

megbízhaóa4 úg, hop ez a hajó még uglanabban az évben léket kap, (vagl nós)
baja eik: a hajóepítő szedje szét ezt a hQót, és csinólja erősebbre xajdt oagnndbók,
és az erősre heszíteU hajót adja ót a hajó gazüjának (235. §)**
Ha egl anezős (szél ellmében halaü) hajó vitorlós hajónak ütközlléry azt elsüllyesz-
tette: a hajó gazddja, akinek hajQa elsüll9ed| mindmt, ani a hajójában el?usztult,
isten előtt jelentsen be, s ez esetben az eoezős hQó oezeője, aki a oitorkis hajót
elsüllysztetíe, hqjóiót és minden elsüllyedt holmiját meg fogja neki űríteni."
(2zl0. §lz***

Ezután számos előírás következik a mezőgazüságről, elcő§orbán az igavonó
álatok bérletéről, a mind a benntik, mind az riltaluk okozott kámkról,
a mezőgazdasági munkások jogaiól és kötelességeiról, a pásztorkodásról stb.
(24I-'2Á7. §). Például ilyenek olvashatók közöttiik:
,,Ha egl aslélrtmt ökre iiklelős, és bár keriilete (haűsóga) fgelmeztette őt íó, hog1l iikre
öklelős, ő mégsem lótta el zlédiíbumkkal szaflait, és nem kötözte meg az ökrét úg), hog)
ez az öhd,r egt lawauín rtű( íelöklelaén, annak hakilát okozta: (az iikiir gaz&ija)
1/2 manúm ezüstiit adjon." (25l, §)****
,,Ha egt ptisztor, akinek szaruawarhák oap juhok adettak át leqeltetéve, gonoszsó-

lot kijvetett el: a tÉlyeget (az óllatokon) uerúóltoztatta, és (az dllltokat) pénzert

eladta: bizongítsanak r$ s erre a szaruavnarhdkat s juhokat, amellek2t ellopott,
tízszeresen éritse tisza gazüjuknak. (265. §)
Ha a karanban listm csapd,w himadt<, vagl oroszkin őlühőlt: a pósztor isten előtt
tisztázza magót, s a karám xsapásdk( a karám tulajdonosa uillalja (?Á6. §)
Ha a p<isztor hanyagsóghil a kardLmban nételyt (?) engedett bitömi: a pásztor
hibójóhíl kelethezett métely ohozta hlirt szaroaynarhában és juhban teljesen tegte
jóvQ és úgt adja zlíssza gazüjuknak." (267, §)"

Hammurápi kózli a szolgáatok és munkabérek tarifáiát is:

,,Ha egl awé|wn őklőt Ureh cse?affe: 20 qtm árpa a'bére." (268, §)""
,,Ha egl awélvrrt bérest b'etelt: az éz: ekjéűl az őtődik htinapig 6 se'vn ezüsíiit adjon
egt napfa, a hatodik luinaptlíl az éo oégág 5 sdm ezüstöt adjon egl napra"
(273. §)",
,,Ha egl awéhsm [uszó] ljt berelt: beré l 1 napra 3 sdvm ezüstőt; ha eoezős hajót
bérelt: beíeül 2 1/2 se'l.;rn ezüstöt adjon." (275-276, §)"'"

A legutolso tórvények a rabszolgákra vonatkoznak:

' Uo., l45.
** Uo,

.rl. Uo.
' Uo., l47.
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,,Ha egl avlélurn rabszolgát vagl rabszolganőt vtiximlvón, (hezessé§) Iuirupja még
nem telt el, amiknr nyaaalya tört hi rajta: eladójónak szolgáltasm vissza (a rabszolgát
oagl a rabszolganőí), és a zxisórló az ezüstöt, arnellet brtzektt, oegle úsza"
(278. §r
,,Ha egl rubszolga gazüjónak ezt mondta: )Te nem aagt az én gazddtn<: gazdója
ráüzonlítz:óry hogl az ő rabszolgójq (a rabszolgdnak) zld§a le a füht." (282. §r-

A törvényekhez közvedenü kapcsolódik a befeiezés, melyből néhlíny
jellegzetes részletet ragadunk ki:
,,Salnawah, az egek és a fi)a hafulmas Bín4dnak rendeletére az én igazxigszolgika-
tómm jusnn &t:vnyre az orszdgbary Marduhnak, az én Uramnah szaoára képmásaim
megongáhra ne taldljanak, s az É-sza§kiba4 amelyet szeretek, neoem jó emlékezet-
ben vajha őrőkre fennmaradna! . ., Ha az illető awélam szaaaimrq unelyeket
oszlo?onra írtam, nan hallgat, átkaimat sanmibe znszi, s az istenek átkótól san

félam, a megítéltan íüktet kiuakarja, szavaimal zlisszaaonja" képnásaimaí nrpdl-
toztatja, nét,ylláírdsomat kiaakarad4 soidt neoét írja (he$ére) . . . a nagl Aman, az
istenek atyja" urabnan elrendelíjje, a kiráfuság raglogásót aeg)e el tőle, koftndnr?ólai-
ját üitje őssze, mnót ótkozza meg; Enlil, az Úr, a Dégzel me9hattilozója . . ,elqnrn-
hatatlan zaz,vrgást, oeszüt előiüző forrongist szítson ellene tulajdon székvdrosóba6
és xifujokkal teljes uralmat, rtilirl lapokat, ínséges éoeket, fel nan dcriilő sötétséget,

szempillantds alltti ha]ált szabjon ki számára végzetüI; uirost oesztét, népe
szétszótdsdt, kinifuxiga bukágit, neoének és ivaűhdnak az orszógból oali kiirhiyit
mondj a ki tekínűlyes száj óual|' a * *

Hammurápi egyik istennel a másik után sűyos átkokat mondat az illető
awélumra, és végül együttesen felszólít|a valamennyit, hogy,,, . . őt maqót, iaoűkót,
orszdgtit, haramit, nepeit, ovlanint hadseregét oészt hozó titokkal dthozzák meg".****
Az ókori keleti ember iszonyodott az istenek áttaitól, amelyek jóval nagyobb
hatással voltak rá, mint az elrettentó földi bijLntetések. Hammurápi tórvényeinek
ósszeállítói |ó pszichológusoknak bizonl"ultak, ezért a mű befe|ező részében, amely
a bevezetés mellett mindig a legolvasottabb rész volt, sorolták fel a legborzalmasabb
átkokat. Ezen a téren is szakmájuk mestereinek bizonyultak.

A későbbi babilóni töfvények

A Hammurápi után kiadott iogi rendelkezések számukat és jelentőségiiket tekintve
meg sern közelítik }fummurápi művét. Csak az ú|babilóni korból maradtak fenn egy
nagyobb jogalkotás töredékei. Ez a jogi mű egy kisebb táblán 15_ 16 rendelkezés-
ből áil, és a berlini Vorderasiatisches Museum tulajdona.us Nincs sem bevezetése,
sem befejezése; rendeletei a haszonbérról, az állattenyésztésről, a gondatlan
öntözéssel okozott kár megtérítéséről, a kózvetlen képviseletről, az eladott iabszol-
ganő fogyatékosságaiért való jogi kezességről intézkednek; néhány rendelkezés a
házasságra es az öröklés sorrendjére vonatkozik. Nyilván egy nagyobb jogi mű

* tjo.
** Uo., l€.

**- Uo,, l48, I49.
**** Uo., l50.
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kivonatánil 1n _s1O 
(é1 nem magának a műnek egy részéről), mely a bírósági és

udvari kancellririák vükségleteit elégítene ki.
Más uralkodók b€értékró - egyébként már Hammurápi elótt is _ a

közigazgatási es a kincstrai ügyek konkrét eseteire vonattozó kisebb utasításokkal,u z
yneJy|ke: nisdrymnak vagy néha szimdatmnnak neveztek.z8 A perzsák és
Szeleukidrik uralma ideién kiadott rendeleteket dátulak nevezték.'

Az a§szír törvérryhozás enrlékei

A legrégebbiek - három töredék az i. e- 2. évezred elejéről _ az óasszír
kereskedelmi telepiiléserr" Kánisban (3. fej.) végzett ,,fekete ásatások" során keriiltek
napvilágra; ,,óasszír tiirvenyeknek" nevezik öket, és e telepiilés birósági szervezetére
és a perre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

, Az assszír joggyakorlatról tóbbet árulnak el a 14 táblábol átló (A-0
bettikkel jelzen)a ,"közepasszir törvények'', melyek legfeljebb I. Tukulti-apal-isar-
ra (l1.15_ 1077) korábrtil származnak.:r Walter AndraJnémet régész fedezti fel őket
az elsö világháboni előn Assurban, Samas isten kapuiánál, aliol a városi bíróság
űésezett. Ezek a táblák nyilván a birói tanács részéie készültek.

A legter|edelmesebb az ,,A'' tábla, mely 59 cikkelyben tfugyalja a nő iogait,
az ellene és az általa elkövetett bűntetteket. Ezért rendizerint Áz assz,ír nők-jo§
tükrén*. neveztk. Íme, néhány részlete:
,,Ha a Jhjes nő ment a aórosbary oalaki mególlította" és azt mondta rcki: >Engedd
meg hogt aeled htiljak<, s ha a nő netn ért ezzel eg3tet, és makacsul aédekezii, de
megerőszaholja és oele hól; ha tetten értek, és ha a tantik elbne bízonyítotttik, iogl
ezzel Q nfu)el hdlt, akkor ez az anber hakillal bűnhiidjön, a na pedig artlttan.'' (tZ.\)
,,Ha a férjes nő eltdwzott a laklisóból, és ebnmt oalakineh a Íakaíáta, s ha a fafi iit
uelc hdlt, á tudta, hop íoin, akhor ez a férf és ez a nő halá al bűniődjijn.;' (Í3. §)
,,Ha wlaki ferjes nijael hólt a kocsnában oap az utcá4 a tuafu, ha§ i'rj*, ezűi
a p,arózndaal úp bónjainak, ahog a férj bánik a feleségézlet; ho ,"É ióIi, de n"-
tudta, hop íéies, akkot drtatlan, a fetj pedig a feleségét.tartsa bűniisnek, és tetszése
szeint hinjon el aele." (|4. §)
. A _,,B' íábl'án 20 cikkely maradt fenn, amelyek rendezik például az apai
ingatlan eloszását a fiú& kózött, akik közü a legidóseúb két részt kapott (l. §); vágy
az ingatlan védelmét egy harmadik személy beavatkozásával szemben (i:. §),tU]j'

, A ,f,özépasszír törvényeken'' kívü a palota és a hárem belső ádiére
vonatkozó uasításgyűitemények is fennmaradtalg amelyek alálóan jellemzik az i. e.
14_12. szlzadban on uralkodó viszonyokat. Van közötírik például egy érdekes
rendelkezés, amely megtiltla, hogy szemtanúk |elentsék az urdtodónak Égktlzeleb-
bi rokona haláát; az ilyen ielentés hivatalos eliárást kívring melyet csak- a palota
kancelláriája végezheten el.

közhivatalt ana, hogy gondoskodjék az özvegyekrő|, árvákról vagy aLegényekól;
tálán, ez is az asszírok kegyeden természetéból fakadt (7. fe|.). Á trónjukert és az
ország biztonságáért való_tengernyi gond közepette az asszir zsarnokoúak nyilván
nem maradt idejii( az efféle apró ügyekre.

Végiil is a könyörtitetesség parancsának: ,Jrogy a hatalmas a gyengét meg ne
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károsíthassa " - világ biintetés€kkel még ott s€m tudtak érvenyt szerezni, ahol e
pamncsot fémen vagy a8ya8ban rir,gzítették. Az istenek biilrrtetésével és átkaival
fenyegetőztek, es érv€íly€sítesét az alaÉvalók mélyen vallásos meggyőződéére
bizták. Ez a paíancs sok§zor elhangzott az elkövetkező évczredekben, amikor
fokozódott a harc az embem€k ember átal való kizsákmányolása ellen, de
kétségíel€n, hogy kimond.isában a mempotámiai törvényhozókat illeti meg az
el§őse& még ha ezt propagandivtitus cáokb<il tenék is.
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,,Az ókoá Mezopoúmil ,rlűtlészete nem
a külső való*ig közoetűése . . .,

haaen a közléi fomtq
megszóIilis és imódság. "

Lubor Háiek, Az ókori Mezopotárrria művészete
című kiállításról
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Az ember megformáia uz 
^gyagot,a követ és a fémet
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Az első lépések

Sem Sumerben, sem Akkádban nincs Lascaux, Tasszili vagy Altamira, hiszen
nincsenek sziklát melyek között az ember meghúzódhatott volna, és barlangok
sincsenel melyekben ott hagyhatta volna művészi raiztehetségének nyomait.
Mezopotámia hordaléktalaián, mint említettiik, viszonylag későn telepedtek meg az
emberek, és on csak agyagot, nádat meg a folyamok által odasodort kőtömböket
találtak. Persze Mezoporámia határterii{etein - gondoljunk például az anatóliai

§atal Hüyiikre vagy a Negev-sivatag szikláira - számos, állatokat, zenészek€t,
táncosokat stb. ábrázoló raiz maradt fenn.l

Mindez nern ielenti azt, hogy Mezopotámia őslakóinak a sumerek bejövetele
előtt nem volt ideiiik vagy tehetségiik művészi elképzeléseik vagy hajlamaik
kife|ezésére. Enől tanúskodnak a dzsarmói leletek - állatfigurák és a termékeny-
ség-istennöz _, még a kerámia előni korszakból (4. fej.). További fényes
bizonyítékok a kifejező alabátrom figurák, edenyek és tálak, melyeket az iraki
régészek nemrégiberr fedeztek fel Tell esz-Szawwánban. Ezek a meglepó leletek a

Hasszrirra-kulníra idősza}ábol, a 6. évezred derekriról származnak (8. kép).
A termékenységistennő-figurákon mintha már a késóbbi sumer fatagók és

szobrászok keze nyomát lámánk. Megalkotásuk az ihletett művész és az ellenálló
anyag ígazi kiiadelmét tiikrözi. E termékek nem §orozatban készütek; kis, egyedi
figurák, melyeket mrár joggal sorolhaonk a művészi tevékenység körébe. Ösi
alkotóik olyan hagyomrinyt teremtettek, mely azután Mezopotámiára hosszú ideig
jellemzó maradt: a győngyház berakásos szemekkel kife|ezenen egyéniteni próbál-
ták alakiaikat.

A legelterjedtebb es legformáhatóbb anyag, amelyet a művészi képességek-
kel megádon őskori ember felha§znált - az agyag volt. Mezopotámiában
lepten-nyomon kinínő minósegtí, jól formáható agyagot Elált, amelynek feldolgo-
zásához korántsem volt sziiksége annyi technikai ismeretre, mint amennyi a kőből
vagy fémkíl készitett tárgyakhoz kellett. Az agyag megformálásában nem akadá-
lyozta megfelelő szervámok hiánya sem, elég volt hozzá a két keze. Segítségére
sietett a természet is: a szá,raz éghajlat és a perzselő nap. Az agyagkészítmények
ellenálóképessége vetekszik a kűvel.

lu agyaghoz a könnyű rnegmunkáhatóság tekintetében a gipszkő áüt a

legközelebb; Jerihóban a 7. évezredben emberfej is készült belóle, magas homloka
alan kagylóberakásos szemmel, mely a szobor arcának kife|ezó, szinte filozofikus
tekintetet kólcsönöz. 3

Évezredek műtak el, kialakultak és elenyésztek az óskori kulnirák, amelyek-
ről más helyen (3. fe|.) már megemlékeztiink: a hasszúnai, a halaíi, eridui, Qal'at
Hadzsi Muhammad-i és az obeidi. Az utóbbinál álljunk meg egy pillanatra:
lel€tanyagában úiszeni, hogy a terrakotta nőalakok mellett férfialakok is előfordul-
nak. Az obeidi asszonyszobomak úi vonásai vannak: elődeinél a mell és a csípő az
anyaságot szimbolizálta, ez a terrakotta szobrocska viszont a nőiséget kívánja
jelképezni.l A férfi - valószínűeg egy elóliáró - kezében a bot a haalom jelkepe,

s alakián ki van hangsűyozva a nemi szerv. Mind a nói, mind a férfiszobrocska
ruhádan, alkotójuk csupán a vállukra és a mellii&re tapa§ztott apró agyaglapocská-
kat.5 Az obeidi művész érdeklődéset az őt köriilvevő világ inínt számos terrakotta
állatfigura tanúsítia. Egyikü Lenzen szerint azt ábtázo|jas, amint egy oroszlán
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me8támad egy kecskét; vagy megernlitheménk a kecske és a gida iátékának
valósághű ábrrizoláyát: a gida rakoncádanul főlugrik az anyakecskére.

Az obeidi krtlturával egy idöben a keleti szomszédságban, Elamban is
megindul a nagyszámú szuzai kerámiával igazolható művészi alkotómunka. Néhány
táIgy vérbeli müvészeti alkotás, mások csupán kézművestermékek, melyek a
fazekasok eltéró kepességeiről rirulkodnak; vagy hűen utánozták mestereik€t, vagy
giccses tárgyakat készitenek. Szinte minden szúzai terméken szembeödö az
ismereden mesterek könnyedsége, ióllehet nem mindig a legegyszerűbb formákat
festenék meg jellegzetes bama tónusukban, zöldessárga alapon. Igazi remekmű az
egyik szrizai váza diszítése: hrrllámokból felróppenő vízimadarak, rohanó vadászku-
tyál(, és közep€n egy stilizált kecskeba}-ábrázolás.z

Lehenek-e sumerek e művészek közön? Erre a kérdésre ma tagadó a válasz.a
Az elsó sumerekkel csuprin a történeti kor legelején, a Dzsemdet Naszr-korban
találkozunk. Urukban 3200 kórü jelennek meg a lépcsős teraszokon a legrégibb
templomok, a fejlett szobrászat (XXXIV. kép), a tökéletes gliptikai* alkotások és az
első írás|elek.

Az épft&za

Az alkotoerő egyik l€fóbb megnyilatkozásaként máí az óskorban szóhoz jut az
épitészet, peldáttl az egyszeű eridui ventély építésével. Később, Sumer korai
korszakában, majd Babilóniában és Asszíriában templomok, paloták, várfalak és
erődítnények hatalmas építményeivel es általábal egész városépitészeti felfogásával
njnik fel _ Uruktól, a 3. évezred küszöbetól egészen Nabú_kudurri_uszur
Babilónjág, az i. e. 6. szizadig.

ritka kivételektöl (5. fej ).

Habarcs terantés
lI;' 3). A főleg a toronytemplomokná néhány

sor té8la urán egy reteg nádat raktak le^_iogy bi a Q! rusalírqaqú8llt.
A;y-aTffir p€6ze néFéz volt boltozatot és kupolát épiteni _ de elvéwe még ez is
sikerüt. A gerendákhoz a fát az Amanusz-hegysegből, Libanonból, Anatóliából és
Iránhil kellen behozni.

A mezoporámiai epít}€zés€ket szakemberek - sumerü sidim _ akkádul
itinau - iíányítoftík. Társadalmi helyzetiü meglehetősen ielentős volt, ám
revékenységiiü< iránt igen korán érdeklődni kezdtek a tórvényhozók. Már az
esnunnai tórvényekberr és Hammurápiníl is találunk olyan rendeleteket, melyek
nagyon szigonian biintetik az epitészeti hibákat (9. fej.).

A nagy építkezéseket az épitési terv kidolgozása előzte meg, melyból sok
fennmaradt.9 Az uralkodó gyakran építómesterként is fellép _ persze csupán
szimbolüusan, ahogy manapság az ürrnepélyes első kapavágásnál vagy az alapkóle-
tételnél szokás:

,,En, Assut-ah-idlinq a kidly, elhalertan a habarcml olajjal, illatos olajjal és
cédrusbalzsalnmal. A saját hasznomra és hosszú éktemre, na84m úettem a otillamra
és vittm eI az ekő églát, és lcrakton a tanplom alapjába."

' A díá8akőve§e§ es a kőfar-agás múvé§uete. - Ford
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Szrefé: egt mai íraki kunyhó, mely külsejében és anyagdban hasonlít az ői
Mempotdnia egtszerű luizaihoz. Nódfonattal vagl meghajlított ógakból készük
z:ózót ná.dglékénnyel borítjdk be

Ez a szertartás megmaradt a sumer konól egészen az újbabilóni korig.
Nabú-na'id kiráy fel|egyzése megerősíti a folytonosságot:

,,]jn, Nabú-na'it kini,ly, braktam a szentél! alapjait az eredeti helyén. Új leraszt
raktan az E-ubnas+zenéljl regi ahpjaira, eg ujjal sem tijbbet, san kez.lesebbet. .."

Persze nemcsak palotákaq templomokat és lakóházakat emeltek. Epítenek
kis hrizakat es kunyhóka|9'1!9,49rn tt!g|ábt2], hanem nádból. A kunyhó vázát

-Irakban ma is így
épit:k a szref4 Iránban a zaiía.rc De valószínűeg még ezek az egyszerű
epíunények sem nőküöztek a díszítőelemeket, melyeket a nádkötegek saiátos
összeillesztésevel és fonásával képeaek ki.

A legjelentősebb epítrnények a templomok voltak, noha telies egészében,
sainos, egyik sem maradt fenn. Ninivét oly ménékben elpusztították, hogy
Xenophónnak a nevezetes anabaszisz* közberr seitelme sem lehetett az egykor
hatalmas városól, mely másfel évszázada még telies pompájában állott abban a
pusztasáBban, amelyen ő keresztiiühaladt. Babilóni látogatásakor, az i. e. 5. század-
ban Hérodotosz sem látott már semmit a korábbi épiiletekből. Csupán a dombor-
művek ábrázolásai alapján kepzelhetiiik el őket, vagy a babilóni, vagy az assuri
ékirásos Viroskalauzok nQ hitelesebb leírása nyomán. tl A régészek csak az
alapokat uiruik föl, ám azokból is folbecsühet|iiü< a méreteket és a belsó elrendezést

Ternplomok és torolyternplomok

?rhogy u antik építeszetben kialakult a dór, ión é§ korintho§zi stílu§, vagy ahogy a
keresztény epitőmesterek román, gót, barokk stb. stílusban az ég felé emelték
bazilikriikaq dómjaikat és katedráisáikat, úgy Mezopotámiában is kialakult a
szentélyek nég},féle tíFl,§, Raituk kívül számos városban építenek toronytemplo_

* A kmáxai v.íe§é8 (i. e. 4ol) utin a Kiiro§z mellett harcoló l0 000 göóg z§oldo§ visszevonülása

vi§zoltsg&í8o§ kiifiilmcnyek között Ki§áz§ián át a Fckcte-tcngerhez, maid hazá. Ebb€n a üs§zavolru-

li§batt a gijt"ogök egyik v€zct6ie x€noPhón volt. - Ford
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lvlll

ffi[tff,
A mezopoaimiai tmplomEítészet íejlőd^e

I. tipus: Ósumer űglalap alakú tanplom (szentély tJrukban, 3000 kijrül épük
mészkőből, mereteí: 75 x 29 m).

II. típus: SzenűIy dldozati tűzhellyel és a hozzd tartozó díszudaarral (Nintu
istenanya temphma Khafádziban, 2500 kijrüI épüh, a fülke mérete:
12x6m)

III. típus: Díszudvaros babilóniai tznplom (az esnunnai kirólyi ?alota melletti
szmté|l, 2000 kiirül epült, oldalónak hossza kiirülbelül 29 m).

IV, típtls: Hoszú hajós és díszudvaros asszír te7nplom (Szín-Samas assui
tempbmának n ugati szdmla, 700 kHjl épült, a liilke mérete:
15 x 7m).

(H. Sclonökel rynmán: Kulturgeuhichte des Ahm Orimt, 1961, 2<l0.)

mokat _ zikkuratokat - is, mint amilyen a hi{§_b!b!4_,'B3!4 torya"_:g!t.
Már a legrégebbi templom is, amelyet Urukban tártak fel a német régészek,

s amelyet Heinrich Lenzen verint 3000 előtt építettek,tz 91yan harást gyakorolhatott
a sumer emberekre, mint a román dómok a középkori emberre. Ezt a templomot
ritka kivételként nem tgeten téglából, hanem mészkőből emelték, s falának alsó
részét színes szögmozaikkal* bodtonák. Az egész épitrnény éppoly szuggesztív

* Kúp alahi apó, szín€s, €etet a8yagbl való §ógek, amelycknck hegyét az agyagfalba nyomtá.k; a
feiü alkotta a tüt aböző színekből kibontakoó geometrikus mintázatot. - .§-s?rA
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Kassú toronltemphm maradodnyai Dúr-Kuigalzuban (a mai Akarkúfban). A
legnagobb ,,BóbeI tomyai" közé tartozott az eglkai Mezopotdmia teiileten (6bb
mint 40 m magas)

benyomást kelthetett, mint maradványai a baghdadi vagy a berlini múzeumban.
A második építészeti tipust Ninü istennő temploma képviseli Khafádzsiban,

a harmadikat pedig a III. Ur-i dinasztia korából egészen az újbabilóni korig
előfordrrló - és valószínűleg az akkád epítészetben gyókerező - szabályos négyzet
alaprajzú templom. Rendszerint e típus ,,iskolapéldájaként" em-legetik a 2000 körül
epitett Tell Aszmar-i (esnunnai) templomot, melynek alaprajza kb. 30 x 30 méter.13
VégiiLl a templomok negyedik típusának mintapéldáiát a Szargonida (Sarru_kin)-di_
nasztia korában talriliuk meg.

Az elsó zumer templomok, s valószínűeg már a korábbiak is, teraszon álak.
Az iraki régészek Eriduban mrir a XI. rétegben feltártak ilyen szentél}.t a
kalkolitikum időszakáhíl. Ebből fejlődön ki a lepcsős, teraszos tomyok ,,Bábel
tomyaként" ismen típusa, amilyen minden nagy6556dÖ[óGfriáíTá63ban volt,
néhol kenő is. Elnevezésti&, a aiaozrralzt+. ..felm€asodót" ielent. A régészek eddig
huszonkét városban összesen harmincnégy ilyen toronytemplomot tartanak számon.

A leghíresebb toronytemplom a babilóni, amely vagy kétezer éves fennállása
alatt mindvégig sumer nevet viselt: E-temen-an-ki, vagyis ,,az Eg és Föld
alapjának háza". Hétszintes volt (hacsak nem számítjuk hozzá Hérodotosz nyomán
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_ l^d: A gijriE_perzsa fuáborli I, l8l. _ az alapot is nyolcadik szintként). Minden
szint az előzónél kisebb alapterüení volt, igy alakultak ki a kórbefutó teraszok,
amelyeket püenókkel rnegszakitott lepcsőkön közelítlrettek meg, A legfelsó szinten
volt a,,szent nász" szcntélye (8. fei.).4 babilóni toronytemplom magassáea és
néqlz§les alapiának egv-eev'olda.la is 9b ffibol
maradt meg valami, A pontosán keltezett ékirásos forrás szerint i. e. 229. december
29-énl5 még ált, men e napon aprólékosan leínák.

Jobb álapotban maradt meg az Ur-i toronytemplom, amelynek első vintjét,
a második szint lépcsőiét és reszben a íal'ait az iraki álami műemlékfelügyelőség
helyteálinatta. Baghdadtól ló kilométerre északnyugatra, Aqarkúfban még ma is
több mint 50 méter magasba nltiük egy toronytemplom téglaromja, amelyet a 2.
évezred második felében Kurigalzu kassú uralkodó építtetett. Mezopotámia elsó
látogatói ezt vélték ,,Bábel tomyának", csakúgy, mint a borszippai toronytemplo-
mot. Taha Baqir iraki régész érdeme, hogy itt feltártlík az első szintre felvezető
rámpát.16

A sors iróniá|a, hogy a mindmág legépebb ,,Bábel tomyát" Mezopotámián
kivü, Elamban találtá.k; a mrisodik világháboni után R, Ghirshman francia régész
tárta fel Dzsoga Zambilban. Ez a templom ötvintes, és lépcsőzete nem a kii]ső falak
mentén Vezet, hanern belüre epítették, igy a látogató homrilyban lépked f<ilfelé. A
belsö helyiségek labirintusa, amelyet csat késóbb fedeztek fel, nagy meglepetést
keltett, mivel a tóbbi toron}templom törnör, masszív épitínény.

A zikkrrratok szerepéről és jelentőségéról sok találgatás hangzott el. Egyesek
mesterséges hegycsúcsokat láttak bennii&, amelyek hegyvidéki őshazáju}ra emlé-
keztették a sumereket, mások hatalmas oltíroknak tartották óket, melyeken az
istenek égi székhelyéhez közelebb mutathanák be az áldozatokat. Többféle
rendeltetésiiLk is lehetett, hiszen magasságuk révén nagy teriiüet fölött uralkodtak;
teteiiikről nemcsak az égitestek mozgását lehetett megfigyelni, hanem háboni idején
kémlelni is a távoli vidéket, s figyelmeztemi a lakosságot a kózeledó ellenségre.

Akár közepkori katedí is; akár modem csillagvizsgriló megfelelőiét látjuk
benne, a toronyteinplom mindenkeppen az emberi szellem és kéz nagyszerű
alkotása, akrircsak az egyiptomi piramisok vagy u azték lep€sőzetes templomok.l7

Az uraltodók palotái

Hatalmas méreteik révén a paloták hamarosan versenyre keltek a templomokkal, sőt
pompában ftiliiLl is műtrik őket. Stílusuk lényegében nem változott a babilóni kor
végéig, csupán az újasszir uralkodók korából maradt fenn egyetlen kiiüönlegesség:
az úgynevez€tt bíthikinil8l azaz oszlopos teraszos beiárani palota, amely Mezopotá-
miában teljesen egyedi építéweti forma volt. Az oszlopok az éptiüet látványát tették
kecsesebbé. Az asszír uralkodók ezt az építészeti formát Szíriában ismenék meg, és
késóbb onhon is alkalmaaák.

Már az egyik legrégibb palotának _ Kis városában, a 3. évezred.közepén _
vo|t egy 22 x 8 méteres trónterme, m€nnyezetét négy pillér tartotta. Narám-szin
paloíiiának alapra|za l08 x 95 méter, fő udvara 40 méter hosszú volt; a 24.
században épűq Tell Brakban ártrik fel. Zimrilimnek, !íári királyriaak palouíját
egyes Kela_kutatók a világ nyolcadik csodáiának tartiák'9: küső keriilete körülbeltil
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2N x |25 méter, központi udvarának alaprajza 50 x 33 méter, a trónterméé
(emelvénnyel) 25 x ll méter volt, és összesen háromszáz helyiségével nem maradt
el az asszír Szargonidák hivalkodó és fényűző palotái mögött. A mári palotához
tartozott még egy kisebb épii{etszírny is az úgynevezett ,,kék udvarban", melynek
húv helyisége (konyhákkal, fiiLrdőkkel és ,,mellékhelyiségekkel") az udvar legelőke-
lőbb agiait szolgáa, továbbá vámos levéltár, raktár és tanterem (ll, fej.).a

Az asszír uralkodók paloá közü nemcsak a fővárosban, Assurbanzt álók
váltak híressá hanem azok is, amelyek II. Sanukín róvid életű székhelyén,
Dri,r-Sarru-kínban épütek (3. fej.). Az uralkodó terve befeiezeden maradg de a

palota és a citadella teri.iüete még így is köriiübelü 3 négyzetkilométert foglalt el, s

várfalak, tomyok vették köriiü. Maga a palota egy zárt,320 x 2,10 méter alapterii{e-
ű negyedben állt, amelynek csak egyetlen kapuja volt. Igy gondoskodott saiát
biztonságáól az asszír uralkodó a küső és belső ellenséggel szemben. A bekerített
tertiLlet legtávolabbi részén helyezkedett el a templom és a hétszintes, négyzet alapú
toronytemplom, minden otdalán feliáróval. Az alap oldalának hossza 43 méter volt.
Domborműves díszítése tene hiresse IL Assur-nászir-apal palotáját Kalhuban, s

még inkább Assur-ban-apli ninivei palotáját, a könyltár lelőhelyét (l l. fej.).z
Koldewey az utolso újbabilóni uralkodók ,,évaki" és,,déli" palotáiának

terjedelmes maradványait tána fel Babilónban. A déli, 320 x l90 méteres alapú volt
a rulajdonkeppeni rezidencia, amely ót smmszédos épüetszámyból állt. Ennek
teteiét díszítették a legendás ,,fúggőkertek" (5. fei.). Nabú-kudurri-uszur palotájá-
ban taláta neg Koldewey a világ valószínűleg legősibb múzeurnát: a régi szobrok
es sztáék gyűiteményét. Az újbabilóni kiráyok eredeti módon Babilón mellen
,pyári palotát" epítettek maguknak, hogy nyrrgodt környezetben és nagyobb
biztonságban legyen a székhelyíik.2]

A vrirosi lakóházaknak egy beiriraruk volt, amely az elírcsamokba és az

udvaíba vezetett, innen nyíltak az egyes lakóhelyiségek. A beiáraton át jutott be a

házba a napfény is. Az ablak ritkaságszimba menq helyene néha a fal felsó szegélye
es a tetó között szellőzőrést hagyak, melyet csupán a tetőt tartó rövid kis oszlopok
tagoltak. Ez az elrendezés védelmet nyúitott a betórők ellen is. A lakóházak csak
egészen kivételesen voltak tóbb vintesek. Alacsony tetejü felen így még jobban

érvényesütek az uralkodók palotái, a templomok és a toronytemplomok.
A vámsokat nem házak és szabad térségek kusza összevisszasága alkotta.

Szabáyos, rendszerint négyzetes alapraiz szerint epütek, a paloták és a templomok
mintájára. Nerrrcsak a házak, hanem egyes városok, például Nippurz terwaizai is
fennmaraduk. A tervszerűségre utal Hérodotosz meg|egyzése is (A garröq-peízsa
hdbolú I, L80), akit ámulatba ejtett a babilóni utcák derékszögű elrendezése. Nem
minden utcát köveztek ki úgy, mint a hires Felvonulási utat, mely Babilónban az

Istáí_kaputól a kirrilyi palóta mentén az E-szagilához és az E-temen-an-kihoz
vezetett egy kilometer hosszúságban. Az utcákat riltalában égeten téglával borítoG
ták, és a közöket aszfalttal töltötték ki.

A kő és a fém művészei

A műalkotások készítői az őskortól kezdve küdöttek az ellenáló anyaggal,
belevesték tehetségüket, és emberi szóval gyakran kifejezheteden képzelewilágukat.
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A történelmi kor küszöberr, a 3. évezred ele|én egy uruki sumer művész fekete
bazaltMl elkészítette az egyik legrégebbi ismen domborművet: egy oroszlánvadá-
szat ábíá!zolá§í.25 A |elenet realisztikug |óllehet részleteiben kidolgozadan, főleg az
asszír domborművek vadászjeleneteihez képest. Ezt a sztélét valószínűeg az egyik
uruki templomban állítoták fel, s a vadászok hálá|át fejezte ki a zsákmányén és az
oltalomért, ami valóban korai megerősítése volna G. B. Shaw kiielentésének: ,,l
műoészet lényegét tekinnv ihonografikus. 'ró Az egyiptomi dinasztikus kort megelőző
korból Dzsebel el-Araqban fennmaradt egy hasonló ielenet, egy elefántcsont kes
nyelébe faragva. A két, egymástól távol éló művészt azonos elképzelés és szándék
hatoma át: megínutami az ember bátorságát és rettenthetedenségét a veszélyben, A
tórténelem hainalán a művész aligha választ}ratort volna alkalmasabb motívrrmot
gondolatának kifeiezéséhez (I. kep). 3000 köriil, söt talán korábban, Urukban egy
másik remekmű is késziiLlt kőből: egy alabásüom szertartási edény vallási motirtr_
Íno1121a 1tII. ken).

Szinte a második világháboru előestéién, 1939 februárjában találták meg a
német regészek Urukban (Warka) az ósumer szobrászat egyik legjelentősebb
alkotását, az ismen a]abástrom nói felet, amelyet ma lYarkai niinek neveznek.

lfuidnem élemagyságu, ami a mezopotámiai szobrászatbarr kivételes jelenség.

Uresen tátongr! szemiiregét valaha gyöngyltázzal és lazrfukővel rakták ki, szemöldö-
kenek helyét színes anyag8al töltötték ki, hullrimos haiára valószínűleg arany fe|dísz
simult, De még ez a díszeitől megfosztott, letóít oríú fei is szuggesztív benyomást
kelt: ósvezárt ajka nagy titkokat sejtet, Vaion ki rejtőzik e hallgatag kőarc mögött?
Istennő, főpapnő vagy királynő? Nem tudiuk, de minden bizonnyal olyan
személyiség, akiben a korabeli művész a fontosságot és a méltóságot ábrázolta, egy
fiatai nő előkelősegével és bá!ával fokozva.2s

A harmincas években Esnunnában, Abu isten templomának romjai kózt a
padló alatt tizenkét alabástrom és mészkő figurából álló fogadalmiszobor-sorozatot
találtak (XVI. kép): tiz férfit és két nót, akiket imábá merúlten, melev testtartásban
ábrázoltak (csak az egyik térdel). Ezért nevezik őket adoransoklak*. A figurák
magassága kiilönttizó (20-76 centiméter), a két legmagasabbat az uralkodó és
felesége vagy Abu isten és egy istennő ábrázolásának tanják.:r Mindegyikúknek
rendkivü nagy, berakásos, a végtelenbe tekintő szeme van, kezüket összekulcsolják
a melliikön, néhányuk kis poharat tart az italáldozathoz. A 3. évezred első felének
szobrásza ezeken az alakokon szemlélteti,lo mecdi8 juton el a kor művészete az
egyénitett ábrázolásban, vagy inkább: milyen távol állt még tőle. A modellek
ábrázolása lényegében expressziv és absztrakt, mérrani alapformákhoz igazodik. A
kis szobrokat szinte sérteIleni találták me8 alig egy nógyzetmétemyi területen. A
régészek szerinl a figurák merev tekintetéből meghatározhatatlan félelem árad, amit
a vallás így határoz neg; ,,Az ivuretlen baljós hőzegéz,el szembenéző anber
döbbenete. "3l

A művészek a 3. évezred első felében már férrlct is fclhasználtak, mégpedig
íezet. Az ilyen alkotások hosszú sorából kettőt említünk meg. Az egyiket
Khafádzsiban mláták, és két mezítelen birkózót ábrázol, fejúkön áldozati edény_
nye1,32 a másik mű eg;., réz négyesfogat kocsissal, Tell Agrabból. Az utóbbi
kisplasztikrinak kulfurtörténeti érdekessége van: ez a kétkerekű szekér első művészi

* Ádoransok vagy otaamk (lal): imádkczó alakok. - Ford
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ábrázn|ása.3'l A négyes fogatot indulásra készen ábrázolja a művész, a kocsis már
pattintott az ostorával. A figuía tekintetét győngy|láz berakással tették életszerűvé.

A portrészobrászat természetes feilfiési folyamatban alakult ki, amelynek az

adhatott indíttatást, hogy a mezopotámiai udvari szobrászok elkészítenék uralkodó-
ik arcmásár Lehetséges, hogy a legrégibb ismen portré egy történeti uralkodónak,

illetve uruki fópapnak a 2800 köriili időkből származó szobra. Kétszer fedezték fel.

Elószór a Szeleukida-korban taláta meg egy ősi uruki épület helyreállítása közben
az építómester, valószínűeg véletleniil, amikor a munkások csákánya beleütközött.

A mester az akkori szokásnak megfelelóen egy fedeles edénybe helyezte, és -
tisztelettxil vagy félelemből - kegyelettel eltemette az epiiLlő ház alapjába. A lelet
két teljes évezreden át a ,,sírjában" maradt, míg végül l959-ben Heinrich Lenzen
másodszor is felfedezte.l

Berakásos szemének flgyeló tekintetével néz ránk az ismeretlen uruki
uralkodó, ajkát ósszeszorítia, arcit felpuffasztja, mihtha uralkodói szónoklatra

akamá nyimi a száját. Szemóldóke összenőtt, ami mindmáig a szépség jele a

Közel-Keleten. Feién turbrin, szakála a mellét veri. Karja izmos, kezét nem fonja
össze, feltartott tenyerének kifeszített ujjai mintha kimondandó szavainak adnának
nyomatékot, vagy talán védekeznek az ismeretlen, természetfölöni erők ellen.

Művészi kidolgozásában ez a szobor az uruki szobrásziskola vonásaít viseli magán,

amelyből nem sokkal később a Warkai ná feje kertiLlt ki.
A művészek nemcsak Urukban, hanem az attól északra fekvő távoli Máriban

is az uralkodók szolgálatában alkoűk műveiket. Jóllehet portréik sémi vonásai

szembeűnóek, mégsem vonható kétségbe a sumer hatás Mári uralkodóinak a

3. évezred elsó feléből származó szobrain. Bármelyiket nézzük is, fel kell tennünk
an az egye|őre megválaszoladan kérdést, miként iuthatott el a sumer hatás ilyen
messze északra. Maguk a sumer művészek jöttek el ide, netán Mári akkád mesterei

végeztek el a sumer ,,képzőművészeti akadémiát" ? A merev tekinret, a nagy

beiakásos szem, a telt arc, a hosszú szakáll, a mellen összefont kéz csaknem

ugyanúgy jelenik meg Máriban, mint Urukban. Csupán a szobrok szoknyája

ki,iLlönbözó: a sumer szoknya gyapjriLrojtokból, kaunaheszbő| készi|t.ls
A mári műkincsek sorából kiemelkedik Lamgi-Mári király fehér, mintegy

20 centiméter nragas kőszobra; Ikún-Samagan király kórülbelül l0 centiméteres
gipszkő szobra, az alabástrom karosszékben üó Ebih-Il korrnányzó 52 centiméteres
szobra, Nani ,,egyházi tanácsos" bölcs tekintetű gipszkő szobra, valamint Idi-Ná-
rum szobra, akit Molnrirnak neveztek, mivel valószínűleg ő volt Mári ,,közellátási
minisztere".to A női íigurá.k közül a leghíresebb ur-Nanse templomi énekesnő kis
méretű Vobra.37

Kétalakos szoborcsoportok is fennmaradtak Máriban: az egyik 12 centimé-

ter magas) valószínűeg elökelő házaspárt ábtázo|, az ü}ó figurák feje hiányzik. A
férfin, aki átkarolia feleségét, csupán kaunakesz van, ami magas méltóságáról

tanírskodik. A másik, körülbelül azonos nagyságú l5 centiméter magas gipszkő
kisplasztika épségben megmaradt: az is házaspárt ábrázol hasonló testhelyzetben;

Nippurban találták. A két kis szobor expresszív stílusa a házastársak étetfilozófiáiát,
kóiós életiik harmóniáját sugározza, hal|gatag ajkuk a hétköznapok emberi boldog-
ságáról tanúskodik, amelyet egészen öregkorukig megöriztek.38
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Szahillas uruki férfi szobninak 18 an magas töreühe, mellet ebben a szürke
alabástrom umóbqn ,,tanettek el". Baghdad, Irak. Mtizeum

Lagas-Girszu szobrai

Szakmai körökben elismerésnek örvend Lagas-Girszu ,,képzőművészed akadémi-
áia" is. Alkotisai abbl az időszakból származnak, amikor Sumer politikai
szabadságának már csaknem bealkonlulq de művészei és irodalmárai továbbra is
teljes szabadságot élveztek. A jellegzetes szobrászati alkotások közii{ elsősorban egy
8 centiméter magas alabástrom női fej érdemel em-lítést: hullámos haját fejdisz fogja
össze, sériilt orra és hiányzó vemberakása ellenére finom ajkáról és magasan íveló
szemöldökéról az ifiúság valázsa sugárzik.' A 27. századtó| származik egy íiüő férfi
szobra: vegéllyel és roitokkal díszített szoknyát visel. Ezen a szobron nyomon
követhetiiik az úi művévi kifeiezesmód kialakulását, amit az arc, a kéz és a láb
leegyszerűsíten vonalai ieleznek.{o

A lagasi rnűveszek megíigyelték az álatokat is, amint arról egy győngyház
és lazlrkő berakásos szemű és hosszú, csavaros szarvú bronz bikafej is tanúskodik.
A sumer műveszek a bikafejet _ a kecskék és a gidák rnellen - gyakran
választották a mezógazdasági kömyezet megörókítéséhez.al

A lagasi iskola a 3. évezred végén még egyszer felvirágzon a nagy Gudea (4.
és 9. fei.) uralkodása alatt A Gudea-képmásokat - többségii&et énékes dioritból _
megrendelésre készitenék, és sok fennmaradt belőlúk. Ma a világ minden nagyobb
múzeumának megvan a maga Gudea-szobra; a párizsi Louvre-ban egy egész termet
tóltenek meg (az úgynevezett ,,Gudeá-termet").az Jellegzetes vonásaik alapján
küönböztetik meg őket, peldául: Gudea tewtajzzal; Gudea mértékkel; széles,
illewe keskeny vállú Gudea; Gudea, a kérelmező; áldozó Gudea vázával (l5. kép);
megtaláták nehány fej nélküi szobrát és külön a feiét is. Néhány szobrát
egyszenien így jelölik: Gudea A, Gudea B stb. A szobrászok nem törekedtek
testenek részletezésére, csupán egyszerű formákkal ábrázolták. Szeme többnyire
kidolgozotq olykor szinte dermesztő a tekintete, az uralkodói méltóság kifeiezése ü
benne, amit néha turbrinszerű feifedővel is fokoztak. Kezét szertart,ásosan ósszekul-
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csolja, hacsak nem an valamiféle trirgyat, mint például a tervraizos (16. kép) vagy
a ménékes szobor.

Az úisumer öltözeű nőalakot rendszerint ,,Gudea asszonynak" tekintik. Ez
máí nem a lYarhai nő szobta, amely a nézőre csakis arckifejezésével hat. A Lagai
szépasszotty majd fél évezreddel később keletkezetg s elsösorban pompáiával szól
hozzánk: feidísze alól kilászik hullámokba rendezett haja, berakásos szeme fölön
enyhén ível finoman kidolgozott szemóldöke, amely az orrtőnél összeér; arca
gömbölyded, ajka keskann kicsi az álla és apró a ftiLle. Nyakát öt sor gyóngy teljesen
elfedi, és válláól lágyan omlik alá enyhén kivágott hosszú kóntöse, amely könyökig
takarja a karját. A ruhát és a köntöst finom szegély díszíti. Kezét _ amely erősen
sériiüt - a szokon módon ö§§zekulcsolia.ar

Az arkád szobfá§:zat

Ez az iskola Sarnr-kín uralkodása alatt ttint fel alkotásaival.44 Első fiByelemr€ méltó
műve valószínűeg magIinak az uralkodónak az arcmása: bronzból készüt, csaknem
élemagyságban. R. Campbell_Thompson angol régész találta meg l93l-ben Istár
romba dölt ninivei templomában, amelyet Assur-ban-apli építtetett az i. e. 7.
században. Hogy miként kerüt a szobor Ninivébe ? Sérülése árulja el kalandos
sorsát. Először az elami Sutruk-Nahhunte hurcolta el Szúzába, onnan pedig
Assur_ban_apli vitte vissza Ninivé\e. Az akkád művész nagy gonddal készítene el
a portrét, ré§zleteiben is kidolgozta: az uralkodó haja hátul kontyba van fé§üve, elöl
szinte a vemöldökéig ér, amely az ornönél összenött; hosszú hegyes szakállának a
szálait szinte meg lehet vámolni; ajka ivelt, sémi jellegű. A szobor szemiirege üres,
de így is kifejezi az uralkodó engesztelhetetlensegét é§ gőgiét, amelyet az alkotó az
omőből kiinduló kettős függőleges ránccal is kihangsűyozott.

Az akkád szobrászat további feilödéset az i. e. 19. és l8. századból származó
babilóniai és mári leletek is igazolják. Kinínó bizonyitéknak tartiák azt a diorit
khályfeiet, melyet Sztizábaa találtak, és a párizsi Louvre-ban őriznek; sokaa
Hammunipi kepmásrának tartiák. Aíca átszellemült, akár a görög szobroké, e mű
azonban tagadhatadanul mezopouímiai. Fején egyszerű turbrint visel, összenött
szemöldöke alatt lehunyja a szemét. Arckifejezése elgondolkodó, szikát arca,
keskeny felső es vastag also aika gondterhelmek mutatia. A részletek kidolgozásában
(duzzadt szemhéi, beesen arc) m€lyek távol rillnak a korabeli ,,szépséBideától",
észrevehetö az egyénité§fe, a jellemzésre való törekvés. Ezzel szemben a stilizált
wakáll megfelel a korabeli hagyománynak: a méltóság e jelét nem nélkii{özhette az
uralkodó.

Talán eppen szuBgevtivitásával csábított ez a mű hamisitásra, két hasonló
fej ugyanis, amelyet az amerikaiak ilaki regiségkereskedóktöl vásároltak, hamisnak
bizonyult. Ennek ellenére eredetinek tekintik ezeket a másolatokat is, és Kansas
Cityb€n, a William Rockhill Nelson Galériában állítottrik ki öket.

A rnriri királyi udlarban az i. e. 2. évezred elején a szobrászok már több mint
fél évezredes hagyományt foly,tathattak. Lagashoz hasonlóan Máriban is sok olyan
szobrot készítettek, melyen a sumer szobrászat hatását nem lehet kétségbe vonni,
jóllehet Sumer politikai hatalma akkorra már lehanyatlon. Épségben fennmaradt a
mári korrnányai, Istup-Ilum l52 centiméter magas tufbános, nagy szemű, kidolgo-
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Asszír Isűr-szobor 90 an magas totzója az i.e. 11. századból, Felirata szeint
Assur-bél-kalónak" I. Tukulti-apal-Esana fónak ajdnlottóh H. Rasszam talólta
neg a núlt sxizadban Níniz:e romjai kőzött, Istóf tenrplomának bözelébel (l. 3. íej.).
lanclo4 Biish Muselnl

zon baiszú és szakállú szobra, amely,,Gudea módjára" kulcsolia össze kezéq és
egyszení, szegélyes, csupasz lábikíáiáig éró kóntöst visel.a5

Néha egy-egy lelemek különös története van. Amikor Koldewey feltána
Babilónt (3. fej.), Nabú-kudurri-uszur palouiiában két fe| nélküli diorit szobrot
talált. A helyi lakosok viszont a saját szakállukla végzen ásatásaik során rábukkan-
tak egy feire, amelyet a berlini Vorderasiatisches Museum vásárolt meg, s amelyről
hamarosan kideriilt, hogy pontosan illik az egyik, idóközben az isztambuli
múzeumba keriiLlt szoborhoz. Kuumi kezdték, kit ábrázol á szobor, ám a választ
megnehezítette, hogy két felirat is volt rajta. Az egyik szerint Puzur-Están, lÁári
város polgármesterét, a másik szerint az elóbbi apiát, Tura-Dagánt ábrázolia, aki
szinten Mriri polgármestere volt, JVlivel azonban a szobor feién szarvak, azaz isteni

ielvények vanrrak, csak istenséget ábrázolhat. Ma általában azt a véleményt tanják
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elfo3adhatónak, hogy a Máriban késziiLlt szobor, amelyet va.lószínűleg hadizsák-
mányként hurcoluk Babilónba, magas beosztású tiszrviselót ábrázol, akit máLr

életében vagy rógtön halála után istenné nyilvánítottak, s ez leginkább Puzur-Estár
alkirály lehet.o

Az i. e. l8. szízadi Máriból sármazik az az alabástrom ístennő szobor,
amelynek mosolygós, báios arckifejezése, állgddröcské|e, válára omló haia és telt
keble varázslatos benyomást kelt. Gyöngyberakások díszítik, és a kezében yázáttart.
A vázábol - a szoborba beépített gépezet segítseBévellr - ünnepi alkalmakkor viz
bugyogon, amit a leoí ó köntósön függőleges hullámok és halak jeleznek. A
művész igyekezete sikenel iárt, amikor kora szépségideáljának megfelelóen próbálta
ábrázolni az istennőt. Sem arcának sérüése, sem az, hogy három darabra tör! nem
halványitona el e nagyszeru alkotás szépségét,

Feltűnó hasonlóságot mutamak a külónböző iskolák oroszlánszobrai, ióllehet
a saduppumi (ma: Tell Abú Harmal) oroszlánok égetett agyagból (XXIV, kép| a
mári oroszlánok pediB bronzból készütek, berakásos szemmel. Mindegyik szobor
az elrettentő vonásokat hangsűyozza: nyiton szái, vicsorgó fogak, ugrásra kész
tesfiártás.€ Az órkildő oroszlánok hagyománya Asszíriában is folytatódott, és a
római korig élt, sőt bizonyos formii mindmáig fennmaradtak.

Asviriában - term€§zete§en |óval később - az oroszlánok baielháíító
szerepét átvenék a számyas bikakolosszusok gipszkó szobrai. Az asszír művész
ügyes fogást alkalmazott: hogy a közeledő látogatő az állatot minden oldálról
ugrásra készen lá§sa, ötödik lábat is készíten neki.49 Ezek az a§szír kolosszusok
minregy átínen€tet alkomat e korszak legiellegzetesebb alkotásaihoz, a dombormű-
vekhez XVIL kép),

Meglepő, hogy a lló asszír uraikodó közijü csak kettönek maradt fenn a

szobra: II. Assur-nászir-apalnak és III. Sulmánu-asarídunak. II. Assur-nászir-apalt
106 centiméter magas alabástrom szobor órökítette meg, amelyet Nirnrúdban
fedeztek fel. A szobrász csak a szakált és a rojtozon ruhaszegéll,t dolgozta ki, az arc
nem dilkróz egyéni vonásokat, legfel|ebb a duívaság és a dölyfösség semati.kus
jegyeit.:o Fia, III. Sulmánu-asarídu, úgy látszik, §zívesebben ,,üt modellt". Négy
bazaltsmbrát találták meg: kenőnek hiinyzik a feie, de talapzatának feliratából
megtudiuk, kit ábr&ol az üő képmás. A harmadik szobor inkább Assur-ná§zir-apal
álló szobrára eínlékezteq árn részleteiben kidolgozonabb.st A negyedik szobrot
töredékenként szedték össze a ,,fekete" ásaások során, és a baghdadi Iraki
Muzeumban állitották össze. Ezen is szerepel az uralkodó neve, úgyhogy meghatá-
rozása nem okozott nehézséget.

Figyelenrre méltó egy további szobrocska: 25 centiméter magas, ámbrából
késziilt, arany- és drágakő berakással díszítenék. Nem rudiuk, kit ábrázol, már csak
azért sem, mert lelóhelye sem ismeretes, stilusiegyei alap|án helyezik az asszírioló-
gusok ebbe a korszakba, A bostoni Museum of Fine futs (Szépművészeti Múzeum)
vásárolta egy iraki régiségkereskedótól,lu

Az összességtikben szabványszeni szobrászati alkotások köziil csupán egy
mű emelkedik ki, egy mészkőböl faragon nói akt csaknem l rnéter magas torzóia
Ninivékil. A mű valószínűeg az i, e. ll. századbar' keletkezen, s ma a British
Museumban található, Megíormálásá,rrak rendkívüi egyszerűséBével és kifeiezőere-
jével, noha a fe|e es keze hiányzik, a mezopotámiai szobrászat magas színvonaláól
es a művxz biztos kezéról unuskodik, me\el a nöi test szépségét örókitefie me8,5]
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Istár-Astarte 24 lan magas alabástrom szobra a hellenisztikus korból (i. e. 4_3. sz.).
Szanében és köldökebn rubín berakds, rynkdban több soros nyaklónc, füIében arang
fülbevah és a hajdban arany félhold aan. Pdizs, Louare

Beszéltiink már a Warkai nőről és a Lagasi szépaszonyról. Asszíriának is
volt az i. e. 8. században egy ilyen ,,Mona Lisá|a": a Nimnjdi nő. E női fe! finom
a|ka, rejtélyes mosolya, küónós színámyalatu életteli arca és sűní hajfünjei ma
talán még szuggesztívabb benyomást keltenek, rnint elkészítésekor. Elefántcsontból
faragtá\ s egy 20 méter mély kút ferrekén találta meg Sir M. E. L. Mallowan
Nimrudban, l952-ben. A levegőden kömyezetben eltöltött évszázadok alatt nyerte
utánozhatadan sárgásbama színét. Eredetileg berakásokkal díszítették, ám ezek nagy
része elveszett. Nem tudiu\ kiről mitáztík az e|ragadó arcot. Talán trónszék vágy
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kerevet, esedeg i.innepi asztal dísze lehetett, azaz a korabeli nói szépségeszmény
megteste§ítői€ként csupán díszítő szerepet, nem pedig ábrázoló szerepet tölt-
heten be.'a

E korszak egy másik jeles alkotása a nimnidi női fej sorsában osztozott
ugyanabban a kútban. Csupán ó centiméter maBas ez a nimnidi szobrocska, de a
művésznek ilyen parányi méretben is sikerült naturalista módon bemutamia egy
rámadó nőstény oroszlrint, amely a lótuszbozótban mellső lábával a földre tepert eBy
embert, és eppen a torkába mar. Az aranydíszités nagy része és szinte minden
drágakő berakás €lveszet! de a mű igy is az asszir föld kis számban fennmaradt
igazi kincsei köze tartozik.55

A vallásos képzetek által ösztönzött fantáziavilág egyik elemét jól megfigyel-
het)iik azon a l4,5 centiméter magas bronzszobron, amely Pazúzu démont (8. fei.)
ábrázol|a. A szobor legkésóbb az i. e. l. évezred első felében készüt. Hogy hol, nem
tudjuk: a párizsi Louwe egy régiségkereskedőtől vásárolta.56

A mezopotámiai szobrászat rövid áttekintését egy i. e. 4-1. századi művész
munkájával záriuk: egy 24 centiméter magas Istár-szoborral, amely az istennő tóbb
ezer éves kultuszának eleven voltát bizonyítja abban a korban, amikor már a szir
Astarte nevet viselte. Rendkívü tiszta alabástromból készült, szeme és köldóke
rubinberakásos, nyakában négy aranykarikát visel, füében sűyos arany fülbevalót,
feiét arany holdsarló diszíti. A berakáson kíviiü a szobor nem hordozza a

mezopotámiai művészemek egyéb iegyeit; számos vonása - a hajviselete, tesdor-
máia - már a perzsa és hellenisztikus korszak ú| stílusa felé mutat.r7

A dombormílvek

Míg a szobrok inkább vallási, mintsem világi témákat ábrázoltak, a domborművek
esetében epp€n forditott a helyzet. Már az óskori művész is világi motíwmot
örökített meg Qatal Hüytik egyik színezett sziklareliefjén : két párducot ábrázol.
Világi motívum szerepel egy 22 centiméter magas és l15 centiméter hosszú
el-obeidi templomi fríz kíiüönös domborművén is a 3. évezred első feléből. A sótét
fóldpát háttérból lapos fehér márvány alakok emelkednek ki, a művész a tehénfejést
es a vaiköpiiLlést ábrI2olja (V. kep.)se

A vallási és világi elemeket Ur-Nanse lagasi uralkodó ,,családi dombormű-
ve" kapcsolja össze. A ,10 centiméter magas, maidnem pontosan négyzet alakú
mészkő táblán, melynek közepén felfüggesztésre szolgáló nyílás található, az
uralkodó kétszer is föltűnik. A felsó mezőben a templom alap|ainak épitőanyagával
teli kosarat visz a fején, udvari tisztsegviselői és családtagiai kiséretében,sc Az alsó
mező az épitkezés befejezésének megiinneplését ábrázolia, ugyanazon személyek
részvételével.

Ugyancsak Khafádzsiban maradt fenn egy hasonló, falra akaszüató dom-
bormű: ürmepi jelenet, arnelynek hiányzó részébe pontosan beleillett egy Urban
talát töredék. Ugyan ki tudhamá, hogyaa kerüt oda?

Híressé vált E-ana-tuma lagasi uralkodó csaknem kétmétercs Kesel2ű-szűlé-
je (4. fej.) amelynek mindkét oldalát domborművek díszítik, az Umma felett aratott
gyózelem emlékére. Alkotóia valóban megadta,,az istennek, ami az istené, s a
császárnak, ami a császáré". A csata leírása is megtalálható raita (l2. kép).6o
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Az a}kád reliefmüvészetnek már a kezdeti időszakából kiváló alkotás maradt
ránk: egy rózsaszínű homokkőből készült hatalmas sztélé, amely Narám-Szin
győzelmét dicsőíti Lullubum hegylakó törzsei fölött. A művész mesterien használta
ki a rendelkezésere álló helyet oly módon, hogy a sztélé felületét spirális mezőkre
osztottá. A dombormű ezzel térbelivé is vált. A párizsi Louwe-ban Natám-Szín
sztéléie (l3. kep) egyazon teremben van a Keselyű*ztélével, igy kézenfekvő e két,
felfogásában annyaa kiiüöntliizó alkotá§ ös§zeha§onlitása. Mig a Kese|íi-sztélé
tömörsége és mezóinek vízszintes elhelyezése révén rá,llóképként hat, NaÉm-Szín
sztéléiének formanyelve ma is korszerű, és számyaló könnyedsége szuggesztív
hatású.

A művesz a győztes Narárn-Színt szinte a sztáé csúcsáfa helyezi. FöIótte
már csak a hegycsúcs és az isteneknek, a győzelem adományozóinak csillagszimbÓ-
lumai láthatók. A többi alakhoz képest felnagyitva ábrázolt kiráy íeién szarvak
varurak isteni mivoltának |elkepeként, bal kezében íiat és harci szekercét tan, jobb
kezében lrindzsát, amelynek csapásától hátrazuhan a térdeplő ellenséges harcos. A
harcos mógón álló alak kegyelmet kérón emeli föl a kezét. Az ellenség megsemmisí-
tő vereségét sokatnondóan szemlélteti a hegy leitőjéről a szakadékba zuhanó testek
kavargása. E |elenet ellenpontjakent a diadalmas akkád sereg zászlókat emelve,
méltóságtel'es leptekkel halad fölfelé legíóbb parancsnoka nyomában.

Lennígöző, hogy a művésznek mindössze tizenöt személlyel sikerült a csatát
telies dnímaiságában fölidézni, méghozzá egy olyan csatág amelyben bizonyára
nagy seregek csaptak össze. E dombormű rendkívüli hatását rendszerint összevetik
Yelázquez Breda áladdsa című klasszikus festményével, amelyen huszonnyolc
személy vintén egy hadsereg benyomását kelti ri szemlélőben. Ilyen hatást csak
kiemelkedó kepességű művész tud elémi, nem tulzás tehát, ha Narám-Szin
sztéléjének ismereden alkotóiát is annak rartiuk.6'

Az akkád művészek fejlődése a III. Ur-i dinasztiával megszakadt. A
őnasztia alapítóia, Ur-Nammu egy hivaikodó, tóbb mint 3 méter magas kősztélé öt
mezóre osaon domborművén örókittene meg magát. Ez már nem a Narám-Sziné-
hez hasonló, teljes felüetet elfoglaló dombormű, hanem a lagasi minták nyomán
önrílló részekből ráü. A legfelső mezóben az uralkodó tisztelenelies pózban áll Nanna
isterr előt! aki a Nap, a Hold és a Venus csillaB-ist€nségeinek szimbólumai alatt ül
trónián. A második mezőben Ur-Namrnu áldozatot mutat be ugyanazon isten elótt,
aki karikát és iogan tan a kezében. Ez a jelenet megismédödik Ningal istennó elón
is, a jobb oldalon. A harmadik mező epségberr maradt részén Ur-Nammut Nanna
templomrinak epítójeként látjuk, amint szerszámaival az épitkezés helyéíe taft,
ahová maga a isten vezeti, A ielenet anayira élethű, hogy a néző szinte érzi a
szerszámok sűyág amelyeket a király mögótt haladó ember is segít cipelni.6'

Lagasban a reliefművészet töret]eniiLl fejlődött tovább. Gudea korából
fennmaradt egy mészkő sztélé töredéke, amely a király iiLnnepélyes beiktatását
mutatia a oltalmazó istene, Ningizzida által, akit a válla melletti két sárkánfej
ielképez, és aki Gudeát egy felsóbb istenség, talán Ningirszu, talán Enkidu elé
vezeti, A sztélé többi íésze nem kelüt elő.6]

Az úisumer kor íigyelemre méltó lagasi domborműveit hosszan sorolhat-
nrink. Még legalább kettöt említsiiLrrk meg! A misztikus jelképek világába vezet el
benniinket Gudea ádozati serlege (10. kép), amelyet a párizsi Louvre-ban öriznek.
A kúpszerűen lefelé keskenyedő edény oldalán két botra fonódó, domborművű
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kígyó tekereg, fejii& egészen a peremig ér, mintha meg akamák kóstolni a serleg
tart_almát. Melletttik egy-egy sárkány lát}rató, karmaik közt kampóban végződB
rudat tartanak, sasszámyuk és saskarmu\ kigyófejúk, párductestük éi skorpiótiiské-
jiik van. E félelmetes állatok Gudea isteni oltalmazójának, Ningizzidának a
jelvényei voltak, neki kellen elháritania minden bajt az uralkodó és aiország felől,
Gudea fela|rinlását istenének a serleg felirata örökiti meg.ol Fennmaradt még
néhány hasonló feliratos serleg, ha nem is mind sértetlenül.

A másik nevezetes alkotás egy 50 centiméter magas mészkő dombormű az
elami Szűából, a 3. évezred második feléből. Térdeplő istenséget ábrázol, aki
hatalmas karót ver a földbe.o Az istenség ezzel a cselekedetével magára vállalta
egy-egy épüet öltalmazását. Hasonló bronz istenalakokat gyakran helyeztek el az
epüetek alapjában. A domborművek, a bronzszobrocskák vagy a gyakran helyükbe
lepő agyagszögek új formával, egyfa|ta jelképpel váltottak fel egy ósi, kegyetlen
szokást; az épüet alapjába temeten emberáldozatot. A szobrot, a szöget vagy a
kíséró triblát hagyományos szövegű ajánlással láttík el; az irások és oklevelek
alapkóbe helyezésének szokása mindmáig él (l l. kép).

Az amurni uralkodók három évszázada a reliefművészetben is erőteliesen
ösztönözte az új törekvéseket és kife|ezési formákat. A Hammurápi korában élt
mesterek fudását talán a törvényalkotó sztéléjének csúcsán levő relief bizonyítja a
leg|obban: az uralkodó átveszi a tórvényeket istenétől.óó E hivatalos sztéléhez
hasonló ábrázolást találunk egy kis elami mészkó táblán és egy nagyobb bazaltszté-
lén.

Következen a kassú kor, melyet általános hanyatlás jellemzett, de mé8 ekkor
is sok figyelemre méltó alkotás születen; az épitészemél már emlitettiik Kuiigatzu
toronytemplomát. A domborművek sorából kiemelkedik I. Kara-Indas király uruki
templomának homlokzatdísze. Egy isterr és egy istennő alakia ismétlódik rajta
vátakozva, mindegyiki,ik mindkét kezében váúát taít, arnelyből víz csordogál. Az
istenségeket két stilizált folyó váaszt|a el, amelyek felü patkó alakban összeúpcso-
lódnak. A motívum mezopotámiai. Az istenalakok aránytalanul megnyújtott alsó
része, amely a tel|es, 3 méteres magasság felét teszi ki, s fóleg a mintáion és égetett
tégla _ a dombormű anyaga - behatárolja a művészi lehétőségeket.ot Az utóbbi
technikát, amely a maga korában újdonság volt, később nagy tókélyre fejlesztették.

Szrzában egy ismereden, bikalábú isten és Ninhurszag istennó hasonló tégla
domborművét fedezték fel (l7. kép).os

Igazságulanok lennénk, ha nem emlitenénk meg azokat a domborműveket,
amelyeket a határkövek százaira (l9. kép), az úgynevezeit kud,urrukra (5. fej.) véstek
a kassri művészek. Eppen egy ilyen kő _ a Óáillou Michaux (20. kép) volt az
egyik elsti közel-keleti műtárgy, amely európai gyűjteménybe kerüto 13. fej.;.

Az ókori keleti reliefműveszet legnagyszetűbb fejezetét az újasszir művészek
inák. Az Assur, Kalhu, Dur-Sarrukín és Ninive egykori palotáinak falát díszító
domborművek tekintélyes része nrla|donképpen történelmi képeskónyv kísérőszö_
veggel._ Példaként említsük meg Szín-ahhé-eriba domborművé| mely Láhis palesz-
tinai város fegyverletételét ábrázo|ja i. e. 69Gben.zo

, Még régebbi pelda III. Sulmánu-asarídu Kalhuban fe|árt Fekete obeliszkje.
A két méter magas, négyoldalú, fekete gipszkő sztélé minden oldalán öt dombormű
látható (2l. kép). Az egyiken Izrael kiráya, az egykori ,,gőgós júdeai'' láthat<! aki

,,l
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porba hull az asszír szamok előtt (22. kép). A reliefek az uralkodó haditeneit
ismertetik. ? l

Az úiasszír művészek nagy hozzáértéssel dolgozták ki az éle&épeket,
kiiüönösen a bika- vagy oroszlánvadászatot bemutató domborműveket. Aprólékos
révletességgel ábrázolták a személyeket és az állatokat; nemcsak az emberi és az
állati test felepítését ismerték kittinően, hanem arra is gondjuk volt, hogy az
uralkodót mint adéatermeű, rettenthet€den vadászt jelenítsék meg, aki fél kézzel
teríti le a vadat. Ez a törekvés jellemzi II. Assur-nászir-apal kalhui reliefieit, maid
később Assur-ban-apli egész sor ninivei vadászjelenetét is (23. kép). Ninivében a
palota életeről is találtak domborműveket: a nemesitett lóállomány bemutatását,
szertarrási jelenetek$ (az egyiken géniuszok, sasfejű, szárnyas védőszellemek végzik
a datolya bepoíz ását) stb.7'

Az úlasszír uralkodók különósen láwányos domborműveket készíttettek
művészeikkel a szüőföldiii&től távoli sziklafalakon hadi sikereik emlékére és az
ellenség elrenentésere. Ilyen volt például a bawiáni (dzserwani) dombormű a híres
aquaeducnrs elején (5. fei.); ezen Szín-ahhé-eriba Assur istennel szerepel.zl Egy
szikla dombormű Be|ruttól északra, a Nahr el-Kelb folyó torkolata mellen található,
ahol Assur-ah-iddina megörökíttette gyózedelmes földkózi-tengeri hadiáratát.la Egy
további sziklarelief az örmény hegyek szikláin, a Tigris feltételezett forrásánál75
ábrázs|ja I. Tukulti-apal-Esarrát. Ezek a reliefek iól beleillenek abba a sorba,
melyet valószinűeg Narárn-Szin nyitott meg Dél-Kurdisztánban, a mai Darband-
i-Gawr mellett taláható domborművéve1.76 E hagyomány szellemében készült
Dareiosz ismen háromnyelvű behiszruni domborműve is (l. fej.).

Kiváló mesterek voltak az újasszir bronzreliefek készítői is, ám ók más
technikával dolgoztak: először bronzba vésték a szernélyek, tárgyak körvonalait,
aztán a reliefet apólékosan kidolgozták. E műfaj bámulatos alkotásai azok a

domborművek, amelyekkel III. Sulmánu-asarídu és III. Assur-nászir-apal kivánsá-
gára beborítonrik a templom kétszámyri fa főkapuját Imgur-Enlilben (a mai
Balawat). E bronzreliefek az asszir tórténelem íél. évszázadát, a szír tengerpanig
terjedő nagy hódításokat örókítefték meg. Az uralkodók jól választották meg a
helyet a templomba |áró asszírok okulására. A ba-lawati domborművek tanulságosak
a mai szemléló számára is, ezért a British Museurn jelentóségükhöz méltó módon
küón teremben állította ki őket.?7

A festészet

A mezopotámiai művészetben fontos helyet foglal el a festészet, noha alkotásait
erősen kikezdte az idő vasfoga. Jó néhány évezred falfestményeinek csupán szerény
maradványaival kell beémünk; ám még ezek is sejtetik, hogy Mezopotámiában
éppoly fejlen festészet alakult ki, mint amilyen nagyszerű építészet és csodálatra

meltó szobrászat.

Qatal Hüytik és Jeriho óskori festőiről már tettiink említést. Mezopotámia a

maga Michelangeló,lát az i. e. 18. században találta meg egy hatalmas szines freskó

ismiretlen mesteréb€n. Nem tudiuk, melyik iskolából került ki a mester, aki

Zimrilim mári palotájrinak díszudvarában hatalmas falfelületen alkotta meg korának



234 Klíma / Mezopotámia

egyik rendkíviilli művét, amely a I-ouvre_ban ma is kivriltja a látogatók csodálatát
(XII. kép).

A mári falfesmrény mesterének származására következtetheónk a palotale-
véltár tábladokumentumaiból, amelyekben szó esik a Krétával folytaton gazdasági
es kultuíílis kapcsolatokról is. A krétai Knósszosz és a mezopotámiai Mári kózött
nyilván nemcsak kereskedők és pénzemberek utaztak, hanem művészek is csatlakoz-
tak hozzájuk.

A legnagyobb mári freskó kiváló festőre vall, aki elsósorban realitásérzéké_
vel tűnik ki. Kózponti moűyumként azt ábrázolja, hogyan iktatja be Istár istennő a
mári uralkodót. André Parrot, a freskó feltárója felhivta a figyelmet egy apró,
elreitett reszletre: a pálmágról felszáló kék madárra. Amikor 1950 áprilisában a
mári ásatásokon dolgozott, ugyanilyen madár repiiLlt fel előne, szinte annak
igazolásaként, hogy az ókori művész nem csapongó fantáziájáta bízta magát.n

TegyiiLk még hozzá, hogy a mári mester palettája nagyon gazdag volt: színei
közü nem hiányzott az okker, piros, narancssárga, fehér, sőt a kármin sem, és
úidonságkent zöld és kék festéket is használt. A freskót a korábbiaktól eltérően nem
gipsszel, hanem a vakolatra közvedenül felhordon te|bórrel alapozták, A művész
etre az alapra karcolta be a figurák kórvonalait, azután simítókéssel vitte fel a
színeket. Meglepő a mű taftóssága ilyen gyenge alapozáson. A freskó niüélte
nemcsak Mári feldűását Hammurápi uralkodása alan, hanem maid négy évezred
viszontagságainak is ellenállt, és nem ment tönkre Párizsba való szállításakor sem.

A mezopotámiai festészet nem ért véget Mári pusztulásával. A kassú
uralkodók is tanottak fenn festőiskolát, amint azt az \- e- 14. századi festmények
tanúsítiák Dúr-Kurigalzu palotafalain. Magasabb és alacsonyabb beosztású tisztség_
viselők menetét láthatjul raituk, fehér köntöst viselnek furbánnal vagy anélkü.79

Nem kevésbé tehetséges festők dolgoztak az újasszir uralkodók alatt.
Ugyalut a feladatot kapták, mint a domborművek alkotói, csak éppen ők véső
helyen ecsettel és festékkel hozták létre a palotafalak ,,színes domborműveit".
Művészeók legjellegzetesebb példái a til_barszipi (ma: Tell Ahmar) palota freskói
az í. e. 9 , és 7 . századbó|. A freskók a feltárás után nagyrészt tönkrementek, de még
idejében másolatok késztiütek róluk. Ezeken vadászielenetek, tisztségviselők ponréi
és álatábrázolások láthatók; egy kobaltkékkel festett kecske épségben maradt
freskó|a a Louvre-ba került.eo

A mozaik

A mezopotámiai művészetnek sa|átos műfaia volt a falak szines mázas téglákkal való
borítása, ami végső hatásában a falfestrnény benyomását kelti. Így di§zítefiék
például a trónterem falait II. Samt-kín khorszabádi palotájában, az Istár-kaput, a
Felvonulási utat szegélyező falakat és II. Nabú-kudurri-uszur babilóni palotájának
,..*.ilet (3. fei.).

A mrizas téglák kűónböző szinekben pompáztak. Díszító hatásuk mellett,
amelyet még a napfény visszaveródése is fokozon, minden szinnek hagyományos,
szimbolikus jelentósege volt.
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Az aptó használati t,írgyak

A használatí tárgyak kétségkivü az első helyet foglalnák el, ha a műalkotások
jelentőségét csupán mennyiségí,iü< alapián ítélnénk meg. Az ékszerek, az elefántcsont
(XVIII. kép) és gyóngyház munkák (elsősorban a berakások) tartoznak ide, de
főként az a miniatűr glíptika, amely ene a területre a tórténelem kezdeteitól egészen
az Akhaimenida-korig |ellemző: a pecséthenger, a szabad polgár amulettie és
jelvénye.

Babilóniában mar az i, e. 5. évezredben megielent a pecsémyomó (X.
kép), amelyből 3000 körúl alakult ki a pecséthenger (5. és 6. fej.), majd Babilóniából
eliutott Elamba és Sziriába is. A pecséthengerek készitójének nem volt könnyű
feladata, ám az ügyes mester a legömbólyített, csupán néhány négyzetcentiméternyi
feliiüetre (a hengerek magassága 1-4 centiméter) a tulajdonos nevét tartalmazó
rövid felirat mellen be fudott vésni még egy, a lakosság valamely rétegére vagy a

korra jellemző motílr;mot is. A pecséüengert a csuklójukra köwe, amulettként vagy
díszkent viselték.8'

A mezopotámiai kézművesség magas szinvonalát |ól szemlélteti két sumer
leletegyünes. Az elsó (II. kép), amely az Ur-i királyi temetőből keriiüt elő (3, fe|.),

Pú-abí uralkodónőnek és udvarhólgyeinek az ékszereit foglalja magában: egy
aranylevelekből összeállított fejdíszt, arany fülbevalókat, drágakő és féldrágakő
nyakeket és karkótőket (l, a borító hátoldalán levő képet). Az Ur-i kincshez tartozik
még Mesz-kalam-du domborításos aranysisakja, aranytőre (IX. kép), több bronzcsé-
sze és -serleg (VIII.), ezüst hajómodell, gazdagon díszített hárfa (l. a burkoló
cimoldalán levő képet), valamint néhány iátéktáblákból és ,,iátékkövekbőt" álló
készlet. Ide tartozik A hábonj á békc nnzaikzászlója néven ismert híres mozaiktábla
is (7. fei.).

A másik sumer leletegyüttes Mári feltárásának egyik meglepetését jelentette

l9ó5-ben. A régészek húsvét előestéjén a királyi palota egyik sarkában egy
agyagkorsót találtak két agyagtányérral lefedve. Parrot drámai hangon irja |e az
eseményt, lelkesedése azonban teljesen jogos volt.er

,,1%5, ópilis 17-m alkan2at felé tórták íel, és behoztók az expedíció pazlilonjóba.
Nem akartuk kiüiteni, mivel már leszállt az este, és csupón a petúleumlómpa

fmlenél dolgozhattunk oolna. A feladatot elhalasztottuk mámap reggelre - ápd*
18-árq húsaét ünnephe. A munka több óráig ehartott, mivel eg2enkínt kelhtt
hiszedcgefui - mint kaőbb kidenjlt - tőbb mint őtoea a filddcl szinte egglté vólt
tdrgat. Ujjainkkal tapogattuk ki őket. Eg/ikat sern hithattuk, csak akbor, amikor mór
sikerült kianelnünk. Lassan dolgoztunk, a legnaglobb óvatosságga| ami annól
indokoltabb oolt, mioel a szilórd airgnk a ?ecsétheng€rch oagl a gyöngyiik mellett
rendkízlüI tiirékmyek is akadtab: az elelintcsoú rtgufók. Elmondhatom, hog1 rnindzn

a legnaglobb rendban és teljes siAetrel meú Dégbe."

Az agyagkorsót énékes taralmával nyilván azokban a zűrzavaros időkben
reitenék el, amikor Hammurápi seregei feldűták Márit, Amint a tárgyakat
kiszedtek az edénykil és megtisztították, az ősi Mezopotámia iparművészetének
valóságos kincsesháza tárult fel a régészek elótt, Mindiárt a fedő alatt hosszú, szépen
megmunkált fejű díszűk voltak, alattuk több spirából álló réz és ezüst karkótők,
ezek alan apró szobrok, elsósorban egy ruhádan istennő ezüstből és bronzból
készült szobra gyöngyház és lazúrkő szemrnel, íöldpátból való haiában aranyszalag-
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gal. Két elefántcsont nőszobrocska darabokban került elő, de az expedició
laboratóriumában sikerüt összerakni óket, Mindhárom szobor igazi miniatűr
műremek: a nói figurák 8 és 4 centiméter magasak, az istennő pedig l l centiméter,

Küónösen az istennőalak rendkívúl élethú, nem csupán színei révén, hanem
mert a művésznek sikerüt visszaadnia mozdulatának kecsességét: valószínűleg
éppen táncol, miközben felemeli a kezét. Korának igazi szépségideália lehetett
lányosan apró keblével, karcsú derekával, széles csipójével és csésze formájú
köldókével, amelyet a nói szépség elengedhetetlen tartozékának t€kintettek még az
Ezerepléjszaha arab költői is. Ma is megfelel a kor eszményének összenőtt
szemöldóke, ivelt szeme pedig, ahogy istennőhöz illik, kék.

Az agyagkorsóból előkerüt |elentós leletek közé tanozik egy fóldpátból való
oroszlánfejű sasfigura is (Lagas város ielképe). Feie és farka fóldpát alapra illesztett
aranylemezkil van; az alap átüt a madár szemhéján, érdekes kontrasztot teremtve.
A figurán három nyílást hagytak zsinór befűzésére, hogy nyakékként is viselhessék.
Méretei: magassága 13 centíméter, szárnyának fesztávolsága l2 centiméter.

A korsoban még számos más ékszen is találtak: függóket, csillagokat, amulette-
ket, Byöngyös karkötóket, kagylókat és pecséüengereket. Az edény fenekén
íejíőzött az egész gyűjtemény legértékesebb tárgya: egy közel 13 centiméter hosszú
és 2 centiméter vasta8 lazúrkő gyóngyszem. Azért vált olyan fontos§á, mert
lehetőséget kínált a csodálatos leletegyüttes korának meghatározására. Van ugyanis
rajta egy felirat.84

Parrot-nak a lelet áttekintése után feltűnt bizonyos hasonlóság az Ur-í
királyi temetőben negyven éwel azelön feltárt apro rárgyakhoz. Ötlete meglehetó-
sen valószerűdennek únhetett, hiszen a Máriban talált réteg jóval későbbi korhit
származott. A lazúrkő gyóngyszem felirata azonban elárulta korát: ,, Ga l istenségnek

- Mesz-ane-padd - Ur hirólya - Gqnszudnqk - Mái kinill<inak - ajdnlotta

fel-e glönglszaret." Ha az I. Ur-i dinasztia alapítója Mári uralkodójának szánta
az ajárrlást, abból arra következtethetiink, hogy bizonyára Máriba küldte a

Byöngyszemet. on pedig valószínűeg csak az osuom elótti kapkodásban temék e8y
kózönséges agyagedénybe, és reitették el a becses aiándékot a belső palotafalban.
Mári eleste után négyezeí évig senti sem mlálta meg.

Ezzel ösvefüggésben a,,mári gyöngyszem" két asszíriológiai kongresszus

- a strasbourgi és a brússzeli - napirendién is szerepelt. A tudós viták a kutatók
dolgozószobáiban fol}tatódtak. Vannak, akik azt tartiák, hogy széles körű kulturális
kapcsolatok álltak fenn a két ország, Ur és Mári közón; mások a körúlményektól
függedentiLl értelmezik a feliratot, kétségbe vonják a király- és városnevek
olvasatának helyességét (Márit ugyanis ,,Mer" formában írták), sót azt is, hogy a

felirat egyáltalán a szóban forgó gyöngyszemet emliti. Még a haidáni kőmetszőt is
megyádolták, hogy ,,helyesírási hibákat" kóveren el, Máig is vitátkoznak a íelirat
minden egyes vonásán.85

Nagyon valószínűen hangzik az a nézet, melyet Wolfram von Soden német
assziriológus feitett ki. Megítélése szerint az ókori Kelet udvariassági formái szerint
az elvíként szereplő név lehet a megajándékozoné (tehát az Ur-i királyé), a második
név pedig az ajándékozóé (a mlíri uralkodóé); eszerint az ajándék gyóngyszem
Máriban maradt, nem is iutott el Urba, nyilván a háborús események miatt. De von
Soden is azzal zária következtetéseit, hogy a gyóngyszemen levó felirat teljességgel
meggyőző fordítása még nem késziilt el.



,,Nern szabad lebecsülnünk mámk képxségeit csupón ezért,
nerí jólnl előttünk éltek. Csak mast aratjuk le munkájuk

pümöbseit."

Thor Heyerdahl: A Ra-expedíciók
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Az iskolák

A nagy folyami kulnirák felvilágosult emberfői már több évezreddel ezelón
eljutottak ahhoz a felismeréshez, hogy az iskola az élet alapia_Á__Eq]í!§!§éget
Sumerben is nagyra énekelte\ ahol már az i. e. 3. évezredben ilyen mondások
Jffi;Aahiírtuaa a $a k anyja és a műaelt fők apja", vagy pedig:,,Ha az
írnok nml i rci a sumet nleloet, rniíéIe írnoh?|* 

^z 

isko|ák Mezopotáíliában az írás
kialakulása után jöttek létre,z ezért is nevezik óket rendszerint é-dub-ba-a-nak,
azaz ,?_!!b[búbik:'. Az iskolát az ,,igazgató", az ummia irányitotta, neki
engedelmeskedtek az ,,iskolaatyák", azaz valószínűleg az osztályok tanítói, és a
,,rragy és kis testvérek", a beosztott és kisegítő tanitók.

A felsőbb iskolákban már ,,professzorok" oktattak. Korabeli szakkifejezések-
kel dubsar nisid volt a matematika; dubsar asaga a geometria és a rajz;
dubsar gengira pedig a sumer nyelv tanára. Az iskolában titkár is dolgozott,
akinek a fegyelem fenntan,ása érdekében jogában állt megbiintemi a tanulókat.l

Nem járhatott mindenki iskolába, fennállt az osztályjellegű numerus cla-
zszs.** Műveltséget csak a ,,iobb családok" fiai szerezhettek; a lányok közül
aránytalanrrl kevesebben művelódhettek. Az iskolapadba rabszolga csupán elvétve
keri.illt, ez ttikrözódik az ironikus szólásban is: ,,Ez a rabszolga oahban megtanalt
sumerül." A nbszo|gát rendszerint ura adana iskolába, vagy taníttatta ki valamilyen
mestersógre, elsősorban azért, llogy majd a gazdaságát és a könyvelését vezesse.
Fennmaradtak az imokok listái, apjuk nevének és foglalkozásának feltüntetésével.
Az apák niLlnyomórészt magas beosztású udvari és templomi tisztségviselők,
városatyák vagy a kancellária hivatalnokai voltak.

A régeszeti leletekből ismer|ük az iskolák felszerelését és berendezését is. A
tanulók agya8padokbán iiltek, worosan egymás mögött. A ,,tankönyvek" és a
,,fiiaetek", vagyis az agyagt iblrik, ugyan eléggé nehezek voltak, de ha a tanu]ó
hibázott, megnedvesített uiiával kitörólhette és kijavithatta a hibásan írt jelet. A
tanító felírta a ábla egyik felére a jelekeg s a tanuló többször lemásolta őket. A
hibtikkal teli gyakorlóuiblákat bedobák a szintén agyagból való ,,szemétkosárba";
ily módon mindmág fennmaradtak. Nem egy ilyen irásgyakorlat kelten izgalmat a
kutatók körében, míg meg nem állapitottrik, hogy azok elveszett minták szerint
megírt tollbamondások szövegei.r

IsmerjiiLk azokat a kérdéseket is, amelyekre a tanulóknak a zfuóvizsgán
felelniiilk kellen. Pe]dáu|: ,,Tudod-e, hognn kell lefordítani a sztiaeget, ha felül
ahkádul van, alul pedig sumerúl, és hog9a4 hq alul oan akhódul és felül sumerül?"
Egy rruisik kérdés azt vizsgálta, meg tud|a-e külónböztetni a tanuló az aranyműves
és a kőfaragó, a pásztor és a hajós beszédének saiátosságait.;

A mezopotámiai templomokban létreiöttek magasabb szintű képzést nyúitó
tanintezetek is, mintegy a középkori kolostori iskolák őseiként, ahol nemcsak
sumeriil tanultak - noha az már régen holt nyelv volt -, hanem az algebrát és a
geomeüiát, a jogalkot§ a természemrdományok, az orvosüdomán5 a gyógyszeré-
szet és a csillagávat alapiait is elsaiátították. Az utóbbi persze inkább csak
csillag|óslásbol ált A templomi ,,fóiskola" hallgatóinak nagy gyakorlattal kellett

' Komoíóczy G. ford., Kisrüin, 309,

'* IrtinuI a. m,: án vám; in: a felvehető tanulók eleve korlátozon lér§záma. _ Ford
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rendelkezniiik az istenek ismeretében, a szertartási, különösen az áldozati előírások-
ban, a |övendőmonűs mesterségében, a nágia titkaiban, a ráolvasásban, sőt a
gonosz szellemek kiiizesében is.

A babilóniai papoknak templomuk mellen külön épüedik vo|t, a bit mummi,
a,,tudomány és művészet háza"ó, ahol együtt laktak tanítványaikkal. A növendékek
itt gyakorolák magukat a szobrászatban és az istenszobrok kiiavításában, de
elsősorban ímokoskodtak. Többségii,kben néltelenü nemcsak nagyszerű szépiro-
dalmi alkotásokat hag}tak hátra, hanem a tudományos irodalom első próbákozásait
is, amelyek tennészetesen még tiikrözték a kor szellemét. Ugyancsak nekik
köszönhetiirrk egy sor segédanyagot, például a ,,katalógusokat", vagyis az uralkodók
és a magas rangri hivatalnokok iegyzékeit, a keltezési mintákat és számos más
írásművet.

A levéltárak és könyvtárak

Azt, hogy a rég lenint mezopotámiai kulniLrák e kincsei mindmáig fennmaradgk,
nemcsak az agyagáblák bámulatos taítósságának köszönhetiük, hanem annak is,
hogy kialakttlt egy foglalkozás, ámely azóta változatlan szerepet tölt be: a

l§véltárosoké és a kónyvtárosoké.l Ok gondoskodtak a !áblaany€ reídszerezéséről
és tárolásáól. Rendszerint agyaghíl, aszfaltból vagy nádból kéwült ládrikba,
dobozokba és kosarakba helyezt& a táblákat, olykor falak rekeszeibe is. A
pisan-bud-ba, a,,táblák kosara" agyagcímkét kapoa, amelyen fel volt tiintewe a
kosár tartalma. A sumer leveltárosnak vagy könyvtárosnak így tökéletes ánekintése
volt a rábízon nem csekély mennlségű anyagról. A francia régészek a lagasi
leveltárban 70 000 táblát találtak, de hasonló mennyiség lehetett belöliü más sumer,
babilóniai és asvir városok kónyltárában is. A nevezetes suruppaki levéltár föként
iskolai és gazdasági szóvegeket őrzött. Technikai szempontból említést érdemel az
uruki könyvtIir, ahol az ál}arfió hómérsékletről és a levegő kedvező páratártalmáíól
is gondoskodtak (a padlóban vízzel telt váiatok voltak). Mári, Ugarit és Ebla
levéltárainak nagyxigát, valamint az úibabilóni kereskedelmi és baaklevéltárakat
már említeniü (3. fei.).

A könyvtrirak a levéltáraktril eltéröen elsősorban sumer és akkád szépirodal-
mi és tudományos műveket gyűitöttek, a sumer nyelvűeket akkád foidításban is. A
terjedelmes műveket több sorozatba illesztett és számozott &iblára íríik. Például az
Enúma eli cimű teremtéseposz hénáblás sorozatbó| állt, a Glgames-eposz tizenkét
táblás sorozatból, de akadt olyan mű is, amely 20_ l00 táblás sorozatot alkotott. A
könywáfi katalógusok a cimeket a művek kezdöszavai aiapián tartonák nyilván.
Ismenék a későbbi kolofonok* rendszerét is: az irásmű szövege mellen külön triblán
szerepelt a mű címe (elsó sorának másolaa), vagy ha a tábla sorozatba tartozoq
akkor az elöző tábla utolsó sorát megismételték a következó ábla ele|én, a telies
sorozat címével és a tábla sorszámával együtt. A táblán olykor az írnok záradéka is
szerqel: ,,Leirta és egbavt tte a é§ mhta (vagy az eredeti) ala dn.'\

Ha nem számítiuk azt a hatalmas táblagyű jtemény, amelyet az i. e. 13.

század végen I. Tukr:lti-Ninuna viteten Asszíriába hadizsákmányként, valószinűleg

I A kiadásra voúa*oá adatok kilzlése, rtndszerint a könyv utoló oldálán. - Fard
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I. Tukulti-apal-Ésana hoza létre a legrégebbi könyvtárat Asszíriában. Ennek az
órökségnek a legnagyóbb hímevet Assur-ban-apli szerezte, aki nemcsak hódítása-
ival vált híressé, hanem olyan nrlajdonságaival is, amelyek alapián ma megilleti a

,,felvilágosr,rlt" jelző.9 Fővárosában kön}.vtíirat alapítoft, amely mindmáig megőrizte
a nevét. AÁár uralkodása kezdetén kifejezésre jutana, hogy magasabb célok
vezérlik:
,,Megivnertan azt, amit a bölcs Adapa feltórt a nép előtt: az írnokok sokféle
mesterséghuk rejteX kincseit. Kiismerun magam az Iig és a Föld jeleibe4 taruixskazni
tudok róluk a mesterek glülekezetében. A legbíresebb jtizlendőmonükhal is képes

zlagnh beszélgetni lA mtij, az Eg tükrőaődése( című tábkikról, Megoldom a fordított
száműósokat és a legbonlvlultabb szorzósokat, ahol nincs megadoa az erednéng.

Folyékonyan olvasok ninfun tuűs tábl.át, alnelyen a sumer szöaey pont&tlan, oa4, az
akkdd szi)lleget aak nehlzen lehet helyesen obami. Megfejtem a aízözön előtti kőbe

wsett feliratokat is, melyek titokzatosah, némók és eglenetlertek . . . Kiinnerem magam

mintlel ínnki foglalhozásban. "t0
Assur-ban-apli köny!,tárának felbecsühetetlen értékére nem csupán a műt

századbantI tönént felfedezése uán derült fény, nagy becsben tartották már az

asszir konársak is. Erről tanúskodnak a kónlvtár olvasóihoz intézett figyelmezteté-
sek, mintegy a mai kölcsönzési rend előkepeiként:

,,Nabú-uszur-ru óhal... küaM leirat. Abi fél Nabú istentől, nehoglt dtm<inlns
módnn elvigle a ki}ölcsijnzőtt táblát a kijn otór helyiségébőI, mert ezzel má$okat

meglfoszt a köqrutdr hasznóIaaitól. "
Máskor a tábla szövege biirrtetéssel fenyeget:

,,Azt a tudljst, ahi zliszateszi a táblát az álluónyq, hog) ótadja más hasznólatrq
Istór áldja meg. De sújtnn le hara§a mindmbire, aki táblót oinne el a tanpbm
hiinyofuirókil."tz

A könl,vtárosnak nem kevés gondja akadhaton, hiszen Assur-ban-apli
könyvtira még a British Museumban tórtent elhelyezése után is 23 357 lelíári
duabból rillt _ persze a töredékekkel együtt. 

'3 
Eredeti katalógusa valamivel több,

mint ötezer tételt tarta]mazott. Ha azonban ezeket a ,,tételeket" eredeti mivoltukban
kepzeliiik el, gyakan 30 x 20 centiméteres formátumban és legalább 2 centiméter
vastagságban, akkor megértjü a könyvtáros gondjait az anyag elhelyezéset és

felügyeletét illetóen.

Ábécé§kirnyvek, szótárak és encitlopédiák

A könyvtrirak ideális kutatóközpontok és a legkiiLlónbózőbb szakmák első műhelyei
lettek. Két küónböá efuikumú és eltérö karakterű életerős nemzet, a sumerek és
az akkádok egylittélése nemcsak kölcsónhatást, hanem versengést is eredményezett.
Már az iskola gondoskodott róla, hogy a sumer tanuló megismer|e az akkád nyelv
és az akkád kutóra világág és megfordíwa. Ez a mrrnka az ábécéskönywel
kezdődött, maid a sátárakhoz és a filológiai szakirodalom alkotásainak megismeré-
séhez vezetett. A kezdő tanuló áblája három oszlopra tagolódott, a középsőben
voltak az írásielek, kezdve a legegyszenibbekkel, a bal oldaliban az ííásielek
hangértéke, a jobb oldaliban pedig a ielek neve. Például:

Oktatási sziikségletet elégíteftek ki azok a további jegyzékek is, amelyek a
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Hangérték Iel, A jel neve

mur 4F kinkin

pak x<Y musen

rl tr<Y dal

hangértékeket is tartalmazták, ugyancsak három oszlopban: középen volt az
ideogramma, uaz a foga|om !ele, balra a sumer, iobbra pedig az akkád olvasata.
Szakmai kórökben ezeket a jegyzékeket ábécéskönyveknek nevezik, való|ában
bizonyos fokig a szótárat helyettesítették (l, a táblázatot).

Később olyan jegyzetek is készütek, amelyek rokon értelmű szavakat
taítalmaztak, ilyen peldául az úgynevezen malku-sarnl, azaz ,}irályi" jegyzék,
amelyben az alapszóval összefüggő legkiiLlönbózőbb fogalmak szerepelnek: királynő,
palota, szobá.k, aitó, karosszek, pálrnák §tb.l4

Babilónia és Assziria politikai befolyásának nóvekedésével Mezopotámia
kulturáüs értékei eliutotak a távoli országokba is, és ezzel sziikségessé vát az akkád
nyelv elsa|átiása. Az Egyiptommal fennáló diplomáciai kapcsolatok (7. fej.)
eredményeként az egyiptomi írnokok annyira megtanultak akkádul, hogy ezen a

nyelven folytaták a hivatalos levelezést. A hettiták a sumer-akkád abécéskönyvek
mintájára szószedetet készítenek, és kiegészítették a megfelelő hettita kifejezések-
kel; így háromnyelyű szóüíí iött létre.t: volt akkád-hurri szótár is,to Babilóniában
pedig a kassú uralom alatt ellenkező sziikséglet is támadt: kassú-babilóni
szó|egyzékek értelmeztek az értheteden kassú neveket. VégiiLl a Szeleukida-korban
a görögök próbriluk meg behatolni az ekírás és az akkád nyelv re|telmeibe, amint
ezt a táblákon olvasható 8öró8 átiratok |elzik a sumer-akkád nyehtani magyaráza-
tok mellett.l?

egyik ilyen soktáblás
sorozaq amely első szava a H A R. ra

- hubullu (Nö|csőn") uuin kapta nevét. Megalráljuk benne a fábol készüt tárgyak
jegyz&él tehát minden akkor ismen fa, a kövek és a kóből készüt tárgyak, a házi-
es vadállatok, valamint az összes haiótípus nevét, a földművelés szókincség a
fazekastermékek, a folyók, a csillagok elnevezéséq az emberek társadalmi helyzetiit
szerinti megjelölését stb.'8 Könnyen belátható, milyen óriási segítséget ielentenek
ezek á jegyzekek az asszíriológusoknak és a sumerológusoknak.

F,zekúl az iskolákbol olyan szakosított sorozatok is kikerültek, amelyek az.
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imokok sokoldalúságáról tanúskodnak, például a sumer_akkád ana ittisu (,,úml-
tatis") című sorozat. Ebben jogi és közigazgatási kifeiezések és záradékok
gyűitemenyét közlik, mintegy |ogi formrrlák kézikönyveként olyan imokok számára,
akik szerződéseket másoltak, vagy közigazgatási tisztviselők voltak. rc

Az imokok hozáértően értelmezték a szépirodalmi alkotások szóvegét, mint
például a,,Hadd fuidoljak uram bőIcseségmek" (|2, fej.) kezdetű költeményt. De jól
megállták helytiket egyéb művekkel kapcsolatban is: például a tisztátalanságot mint
,,váadékot és vizeleíeí" magyaíázzák, a siiLketsé8et mint ,,füdugulást ' stb. sokszor
csak az ő kommentárjaiknak kövönhetó a szöveg megénése, például a következő
elője| (onm) esetében: ,,ha a nó uszumiát szül'', csak az usztania (,kéúejű
torzsziiüött") fogalom magyarázata teszi érthetóvé a mondatot.

A művelt ímokok érdeme, hogy a sumer nyelv akkor is fennmaradt, amikor
már nem volt élő nyelv, akár a középkorban a latin. Igazi nyelvészekhez illó
lelkesedéssel készítették a nyelvtani segédszövegeket és szójegyzékeket, amelyekben
fennmaradtak tóbbek közön a sumer prefixumok, suffixumok és igealakok akkád
ielentésiikkel együft. Vannak olyan gyűitemények is, amelyekben i kifejezéseket
mindkét sumer nyelv|árásban felttintették: a szertartási nyelvben eme-szal, a
köznyelvben eme-Ku.2o Mindezek a művek a sumer kulnira anyagi emlékeivel
együtt arra késztenék a tudományq hogy tiizetesebben megvizsgálja a sumereknek
az emberi civilizáció fejlődésében betöltött szerepét.

Az iilőszámitás és a történetírás

A művelt emberek érdeklfiése nem szorítkozott csupán a nyelvek tanulmányozásá-
ra, kiter|edt országuk műtiának megismerésére is, sőt tudásukat igyekeztek az
utódok számáía is megőrizni. A gyorsan feilódő kereskedelemnek is érdekében állt
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egy állandó időszrimítási rendszer bevezetés€. A legerősebb ösztönzést az események
feljegyzésére az istenek világáról atkotott elképzelések szolgáltanák, hiszen a maga
módján mindegyik isten beavatkozott az emberek sorsába. Ezért az emberek békés
és baráti viszony,t akaítak fenntártani velük.2l

A mezopoámiai időszrimítás nem egy megharározott időponttól kezdődött,
nem számolták az éveket oly módon, mint a keresztény, a zsidó vagy az iszlám
kr,rlturábanx. A királylistákon zz ( 4. fej.) a vízözőn a határ: beszéltek ,,vízözön előtti''
és,,vizözön utáni" királyokól. Az uralkodók az éveket az előző év egy-egy jelentős
eseménye alapirin keltezték. Ez a jelöles sokszor egyszerű, például az uralkodás elsó
&e: ,,X. kiróIy leU. " Rendszerint azonban _ nem minden propagandacélzat nélkül

- a na8y építkezéseket vagy az ellenség felett aratott győzelmet említik.
Hammurápi ilyen ter|engősen határozta meg uralkodása 33. évének hivatalos
dáfumát:
,,(33) Kűsta a ,Hanmuftipi a nép gazdagsága< csatomát; Nippur, Eid4 IJr,
Lanza" Uruk, Iszin aárosoknak iiökké bőséges üizet juttatott; a lerombolt Sumet és
Akkdl orszdgot he$reóll.ílotta; Mári és Mal§ oórosokat csatában legőzte; Móit és

[. . .]-t és Subartu egles vórosait Uhakótéssel a ?af(lncsa tld rendelte,'21"*
Az ilyen keltezési formák elengedhetetlen veleiárói voltak nemcsak minden

hivatali intézkedésnek, hanem a polgárok szerződéseinek is, ezért az uralkodók nagy
önérzettel nyilatkoztak meg bennti&.

A kassri& ideiében egyszerűen a mindenkori király uralkodásának évei
alapirin vámolták az éveket. Assziriában az éveket egy-egy magas rangri vezetö, a
I,imu nevévd ielezték, akit egy éwe váasztottak, mint később Athénban az
eponiimoszokat.* * x A límukat küön jegyzékben tartották nyilván, Az abszolút
konológia meghatározásához az i.e. 8ll_ó68-as évekre segítséget nrijtott a
csillagászat: az egytk limu Burszagale feliegyeztette, hogy Szimánu (iúnius)
hónapban napfogyatkozás volt. Ezzel megadta a fogódzót: az esemény ugyanis csak
i. e. 763. június l5-én iátszódhatott le. Az említett tisztségviselő elődeit és utódait
ezután íÉr megbízhatóan meg lehetett határozni sorrendjük alapján.a

Az asszírok egyéb érdemeket is szereztek a tórténetírás terén: uralkodóik a
nagy épiiletek alapköveiben számos feliratot hagytak maguk után. Ezek elsősorban

- az epitkezés megkezdése elóni év eseményeit örókitették meg, maid megemlékeztek
az illetó epítkezésről. További forrásul szolgálnak a hadjáratokról szóló közlemé-
nyek, amelyekról ugyan hirinyzik a keltezés, de az eseményeket időrendben soroljrik
fe|. Bír az imokok, már ami a tűzásaikat, szepítgetéseiket és kö'dósítéseiket illeti, a
,,politikai propaganda" műfajában is szakembereknek bizonyultak, adataik a
történetírás számára mégis jelentősek,a E hadijelentéseket hat-tiz oldalú agyaghasá-
bokra (prizmrikra) jegyezték fel (XXX kép). Az egyéb asszír tönéneti forrásokat -az annaleseket - ezektől eltérően palouik falára, domborművekre vagy obe§szkekre
vésték fel, arnint azt III. Sulmánu-asarídu Fekete obeliszkje (t0. fej.) peldázza.

Rendszerint az egyéb források közé sorolják az úgynevezett ,,istenleveleket'',
* A z§idó idószámíús &ezdópontja a világ t€remté§eJ mely átszámitva i. e. 376l. októb€r ?. Ettól

kezdve holdevekberr vámolnak. Az iszlrim időcaámitás alBpia a Mohamednek Mek*ábol Medijríbe
való menek'űé§€től (hi&sra\, azaz i. §z. 622, iűiu§ l5-tól száfiitott holdév. _ Ford.

** Komonilzy G. ford., chrest., l23.
**' Az e8ye§ gőóg álamokban qrorr:bro§znak (görögü a. m. névadó) híwák aa az évenként vátoó

vezetö dsztvis€lőt, akin€k nevével az illerő évet ielólték. - sz97á
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vagyis az Assur istennek es más isteneknek címzett jelentéseket, amelyekben a
kiráy beszámol győzedelmes hadjáratairól.x

A fiildraiz és a térképek

A íiildrajz iránti érdeklődést elsősorban a nomád életmód (2. fej.), a gyarapodó
kereskedelmi kapcsolatok (ó. fej.) és a hadjáratok (7. fei.) váltották ki. A város
közveden és ávolabbi kömyékét a toronytemplom csúcsáról is belátlranák azok,
akik oda fölmehenek. Aa az elkepzelt láwányt, ahogyan a világ fest madánávlatból,
egy ismereden kőItő az Etana-eposzban (|2. fej.) örökítene meg. Talán nem is
meglepó, hogy Mezopotámia lakói a tóbbé-kevésbé átgondolt elképzelésektől
hamarosan eljutotak a konkrét térkephez.

A legrégebbi, agyagba karcolt térkép a 3. évezred végéról származik, s

egyátalrin nem ,,rréma", mivel feltiiLrrteti a telepiiüések nevét is. Amerikai régészek
fedezték fel 193Gban Nuziban.zz A hegyeket egymás fiilé helyezett halmok jelölik,
de szerepelnek rajta a vizek (folyók vagy csatomák, esetleg mocsarak) és a
telepüések is, az utóbbiak nevét bekarikázták. Nagy|ából a térkép léptékét is
felbecsiiühetjiit: a közepén ugyanis egy kenős kórben meg van adva az ábrázo|t
felszin terüete (köriiübelül l50 hektir). A térkep táiolása lényegesen külónbózik a
mai térképekétől: kelet feliiü van, észak pedig baloldalt.

Egy másik térkép, amely ú|babilóni változatban maradt fenn Szipparban
(l2 x 8 centiméteres méretben), a korabeli elkepzelések szerinti világot mutatia be
Mezopotrimiát körtiLlöleló sávként. Feltiinteti az Eufratészt, a közepén egy téglalap
Babilónt ielöli, az ettől északra látható kör Asszíria ielölése stb. Az ,,Orszá8ot"
további gyini övezi, azon niü van a,,Keserű folyó". A gyírűhöz kapcsolódó
mintegy het (itt ugyanis megsértilt a térkép) háromszög alakú kiszögellés a

fontosabb úwonalak hosszát és az egyes vidékek jellemzését íarta|mazza. Az
egyikben ez áI|: ,,ahol nen láthati a nap". Nehéz eldönteni, hogy ez vajon
hozzávetőleges összehasonlítás-e, vagy netátr a babilóniaiaknak tudomásuk volt a

sarki éjszakákól. za

A ftildrajzi kutatások kezdeti időszakábó| való az a valószínűeg Sarnr-kín
korából származó ékírásos szóve5 amely kózli az akkád birodalom kiteriedését.
Például így: ,,Hizzatfuíl Abulahig terül el Abkód. Abbulatail Hallabig teriil el
Gutium." Néhány'útvonal hosszát is megtudiuk: ,,Kilencoen kettős óróig taft az
elami orszógtit, száznyolctlan katűs órdiq tart az akkdü oíszdgút" síb.

Ezeknek a forrásoknak, főként pedig a térképeknek és a térképezési
kísérleteknek az alapján joggal tarthatiuk a mezopotámiai földraiztudósókat a 8órö8
Anaximandrosz vagy az arab aI-Isztafui méltó elődieinek.''

A matematika és a geometria

A sumer ember gyakorlatias lény volt: megismerte a számokat, és megtanult bánni
velft, men rákényszerítette a gazdálkodás.ro Ez a paloták vagy a templomok
esetében elsősorban könyvelési üg},ínen€tet ielentett, amelyh€z hozzáíArtozott a
ftildmérés is.
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A kgrégibb ivnert ,,tnhcp" (a 3. fuezred végéről), melyet a 16 x 68 x 1 .m-es maetű
eretbti agrughibla alapjdn rQzoltak meg. Nuziban bukhantak ni, és T. J. Meek, a
torontói eg)etem asszíriológusa dnlgozta fel. A központi kiiről (kettős kör) jobbra
látható felirat: sa-at a za-|a, jelenüse: ,,A-hoz tartozik". Nem,llildgos azonba4 hogl
a telektulQdonls aagt a hef;lség neohől oan-e szó; az ufuibbit oalószínűsíti az a
ki;riilrcny, hogl a töbü körben falunnek szerepelnek, A sziizleg hiaüja szeint a
,,térhépen" b€mutatott terübt Gaszut kőzelébe4 a Zagrosz-heglség és a KirkúkűI
északra és ülre húzjű heirycsú,cnk (a kúpobhal jeli t hegjlségek) között fekszik. A
felttintetett fol2amokban az Alstj-Zábot (esetleg a Radanét) és a Tigrist feltétekzi,
<mmnyiben ezek nan őntőzőcsatomóh (a ,,térképen" az egjib neve Ra-hi-um -
,,Megtemébnrítő"). Nyugatot az IM-MAR-U bifejezés jeliili a tdbh aljá4
keletet pedig az IM-KUR kifejezés. Harunrd Eg2etan, Semitic Museum

A sumerek a számláástlt eleinte hasonlóan vé8ezték, mint a mai első
oszáyos unulók: az uijaikon. Így jutotak el a tízlg, a tízes számrendszer a|apjáig,
majd tovább számoltak egészen hawanig. Ez lett számrendszerük alapja, valószínű-
leg azért, men több számmal osztható. Például ezt a számot használták az évnek
napokra vagy a kómek fokokra való felosztásánál. A számlá]ásban csak hawanig
|utotuk el. A babilóniaiaktól és az asszíroktól eltérően, akiknek volt jeliik mind a

százra (me) mnd az ezene (im) nekik ezeket a számokat jelkombinációkkal kellett
kifejezniii§ a következőképpen: 60 + 40: 100, illewe (ló X 60) + 40: 1000.

A sumerek a napot 12 kettós órára osztot!ák fel, s minden kettős órát 30
részre. Az újbabilóni korban a napot éjféltól számították, s azt is tudiuk, hogy azt
a tudóst, aki ezt az úidonságot bevezette, Kidinnunak (görógü Kidinasznak)
nevezték. A kört és a nappáyát is 12 ré§zre osztották, s ezzel létrejött az ál|atőv,
amelyben minden |elre 30 fok jut.

A tízes és a hatvanas számrendszer lehetósé8et nyúitott minden alapművelet
elvégzésére. A szorzás megkönnyítésére szorzótáblákat készítettek az alábbi minta
szerint: 2 x 1 : 2, 2 x 2: 4, 2 x 3:ó stb., egészen a 2x20,2 x 30,2x 50
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szorzatíg. Az osztásnak is megvolt a ,,szabadalmazott" rendszere: az osztandót
sohasem adták meg, ilyenformán: 2/3: 40, l/2: 30,l/3 : 20, amiből nyilvánva-
ló, hogy az osztandó a ó0.

A törteknek többféle ielét használták, mást-mást gyakorlati és elméleti célra.
Ismerték a négyzet- és köb8yóköt is, énékeiket tábláZatokba fo8lalták.], Ezek a
segédeszkózök dajdonkeppen a legrégebbi matematikai példatárak.

A mezopotámiai iskolákban a számtantanárok a tanári kar fontos tagjainak
számítottak. Az ó érdemiiLk volt a matematika és a vele rokon tudományok
felvirágzása. Már a sumer korban kidolgozták az egy- és kétismeretlenes egyenletek
m€goldását, s ezzel lerakták az a|gebra alapjait, ami magas szintű aritmetikai
ismereteket feltételezett. Számításaik során eljutottak a Ludolf-féle számig, a maguk
n-jét körübelül }mal fejezték ki. Ezért ioggal állíthatiuk, hogy a matematikában
valóságos mestereknek bizonyultak.'

Hasonló eredményeket értek el a geometíiában is. A mezők, kertek, legelők
felmérése vezefte rá őket, ugyanis az áradások után minden alkalommal újra ki
kellett mémi a parcellákat. A határokat mindig jól láthatóan, karókkal tűzték ki. Ezt
már a 3. évezred második felében kiiLlön hivaalnok, a rdb szikkati,,,a karók főnóke"
végeae embereivel. Ó készítene el a telkek ,,kataszterét" méreteik pontos
felttintetésével (7. kepl amihez a szabálytalan alakú telkeket a raizon téglalapokra
es háromszögekre kellett felbontania. Fennmaradt Harrán város körzetének tényle-
ges katasáere, amelynek alapján a ítlldadót kivetették.ll

Az i, e, 18. századi babilóniai ,,tankönyvek" mértani feladatai között
fennmaradt egy igazán nehéz is: ,,Sztimíxd ki ep 10 kain!ök széles a 20 kijn!öh
hosszú téglalap óaű." A feladatot megoldonák, vagyis alkalmaztÁk azt az e|vet,
amelyet ióval késóbb Pitagorasz-tételnek neveztek el. Ugyancsak felfedezték a
később Eukleidész által leiegyzett e8yik tétel lényegét is (xxl. kep).

A mértékegsegek

A ménékegységek rendszerének kialakítását kétségtelenül a sumer kulni,rának
tulajdoníthatjuk. Régi eredetről tanúskodik több mértékegység neve, amely egyúttal
a sumerek konkrét gondolkodásmó,dját is megvilágítja. A mértékegysegeknek nem
volt álandó értékiik, az érték koronként és közösségenként változott.

Hosszmérték volt a könyók, de a ,,nád" is; Assziriában az épületek
magasságát a téglasorok szrimával ménék; az alapvető terüetmérték az óbabi_lóni
,,ágyás", az űrmértékek egysége a 10 Jzr7ó ezúst En-temena-váza (l0. fej,) len. A
legkisebb sűyegyseg a gabonaszem volt,r:

A ménékek és a sűyok részletesebb áftekintését a mellékelt táblázat
laría|mazza.

A csi[agióslástól a csillagászatig

A matematika az égitestek mozgásának megfigyelésével, mérésével és feljegyzésével
párhuzamosan feilődött. A szinte állandóan tiszta égbolt, a toronytemplom
csúcsáról az égboltra nyíló zavaríalan kilátás az elsó csillagászok szárnára kedvező
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kóriilményeket biztosított, munlúiukat c§ak a szegénye§ felszerelés hátrátatta. De
még így is sikeriiüt felismerniii& es feljegyezniii& a Venus egyes helyzeteit. Ennek
a csilla8nak - ámelyben Istárt, az Ég ú,rnőjét tisztelték - nagy fi8yelmet
szenteltelq küön neve is vo|t: Bilibat, melyet a 8örögök Öe},egot-ként vették át,
Minden bolygó felkeltette az érdeklődésiiket, még a ritkán látható Merkur is.
Megfigyeltek az állócsillagokat, és sok esetben mindmáig használatos nevet adtak
nekik; ilyen peldául a Gtincölszeker, vagy az állatöv szinte valamennyi csillagkepé-
nek az elnevezés€, az lkre( a R,ik, a Skorpió stb. Megpróbáták leirni a Nap
pá)lyáúáí, a úgynevezett ,,ílaputat", és a Holdnak a föld körüi pályáiát,

Assur-ban-apli könyvtárában má§olatban fennmaradt egy,,csillagászati
kéziköny/' (az eredetije valószínűeg Hammurápi korában készüt) amely kezdó-
szavai után a '"'APIN azaz Ekecsillag címet kapta. A munka több táblából ált, de
csak az első kettő keriilt meg. Az elsó az égbolt két övre osztásáról szól: a Baktérítő
és a Ríktéritő közótt halad az égi egyenlítő, amelyet Anu istennek szenteltek; a
Bakéritő Enlil, a Rákteritó I9a birtoka. A tábla közli a c§illagok felűnésének
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időpontiát, sót azt is, hogy ez mikor esik egybe más csillagok elnínésével. Végü
összehasonlításokat tesz a csillagok mozgása között, például így: ,,A Mérleg
íeltűrvsetől a Bak íeltűnéséi? j0 nap telik el, a Bak íeljötréűl a Pórduc feljőttéig
ugyancwk 30 nap" stb.

A ,,kézikönyv" második tábláia még részletesebb: tárgyalja a Napot, a
bolygókag az álatóvet és az állócsillagokat; feliegyzi a nappat és az éisza}a hosszát
minden hónap l. és 15. napirin. A kézikönyv adatai alapián megtudhatiu}, milyen
kérdések foglalkoztatták a mezopotámiai csillagászokat. A nev€zetes műnek több
úiasszir és újbabilóni másolata is elókeriilt.36

Babilónia adta a világnak a kor kiemelkedő csillagászait: az i. e, 5. században
élt Nabú-riníniq akit a görögök Naburianusz néven ismertek, és Kidinnut (i. e, 4.
század), a nagy híni szippari csillagászati iskola első képviselőiét.3?

Az égitestek tunulrnányozásához kevés segédeszköz állt a csillagászok
rendelkezésére: az egyszerű megfigyelócső, a vízóra ftlepszidra), a napóra (gnó-
mon)r, valamint a pólus, vagyis egy üreges félgömb, amelynek a közepén egy ű
ámyékot vet a rnűszer domborulatának fokbmsztására.38

A mezopotámiai csillagászok többnyire papok voltak, tehát nem csupán az
égitestek és mozgásuk tudományos megíigyelésével foglalkoztak. A gyakorlatban az
asztronómiánál |óval fontosabb volt az asztrológia, a csillagióslás, mivel az utóbbi
a jövendömondás és a mágia egyéb fajtáival együtt az istenek oltalma alan álló
,,titkos tudományok" közé artozon, A csillagok és a csillagászati megfigyelések
alapián készített iövendölések több száz táblát töltenek meg. Sok mindenre
következtenek pélűul abbol, ha együtt láttllr az égen a Holdat és a Napot:
,,Ha a }uinap 12 naPjdn lótható lesz mind a Nap, mind a Hokl, az a ünasztia végét,
a laknssdg pusztulósót kbnti, rabló kaszabolja le az emberek fejét. Ha a hónap 13.
napjdn kitható lesz mind a Nap, mind a Hold, az uruqtalansdgot jelent, az orszdgban
oéget éí q kereshedelnl és a fellendüIés, ellmség lába tiporja majd az orszógot é§ az
elletts,ég mindalt elhural az ország&il. Ha a hónap 14. napján látható lesz mind a
Nap, mind a Hold, az jóhtet jelmt, az orszóg sorsa jóra fordul, az istenek
gondoshndnak Agade felzlirágzdsdról, az emberek szíae összefonóük, és Agade jószóga
nyugodtqn ellelut a legelőkajn., ."9

Igy keveredtek a csillryászati megfigyelések a fudománytalan csillagjóslás-
sal, Ez utóbbi a hagyományokra támaszkodva szilárd rendszené vált, a műveltség
korabeli szintjenek és a vallási kepzeteknek megfelelóen.

A naptár

A mezopotámiai naptár az alapvető csillagászati jelenségek, a nappal és az éjszaka,
a Hold vátozásainak és az évszakok válukozásának megfigyelésén alapult,€ és a
mezőgazdasá5 a kereskedelem, a hitelek és a szerződéses kapcsolatok nélkülózhetet-
len kézikónyve lett. Eredetileg holdnaptrir volt: a 29 vagy 30 napos naptári hónap
azon a napon kezdődöt! arnikor a Hold úiból az első negyedben nint fel. Ha az
úiabb negyedet a 30. napon észlelték, akkor az eLőző hónap 29 napos lett, ha a 3l.
napon, akkor 30 napos.

Az év 12 holdhónapMl ált; a Hold vátozásai vezettek a 4 hémapos hét
kialakitásrihoz. A holdév és a napév közöni időbeli eltérés azonban egyre nőtt a
helytelen számítások és a hábonis események következtében, s az időszámítást
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összhangba kellen hozni a valóságos helyzettel. Az is nehézségeket okozott, hogy
hosszú ideig minden városnak saját naptára volt. A hónapnevek a 3. évezredben
jelentek meg. Rendszerint az illető hónapra eső jellegzetes mezőgazdasági munkáról
vagy ielentős iinnepről nevezték el őket.lt

Az egyseges naptárt Hammurápi vezette be a nippuri naptár mintájára.
Hónapnevei az egész országban elterjedtek. Ez a kalendárium bizonyos kiigazítá-
sokkal egészen a későbabilóni korig használatos volt, később lényegében ezt vették
át a zsidók, majd a Oszövetség révén átrnent a köztudatba. Hammurápi naptári éve
Nüzónu hőnappal kezdődön; a szó jelentése nem világos, egyesek szerint ,,tavaszi
hónap". Ekkor állt be a tavaszi napéiegyenlöség, tehát ez a hónap egybeesett a mai
március második és az április első felével. Utána következett Ajjáru (,,virághónap"),
Szimónu (,,éréshőnap") és Du'uzu (,,Dumuzi isten hónapja"). A további hónapne-
vek: Abú, Ehilu (vagy Uűu), Tasútu Arahszamna, Kiszlímu, Tebétq Sabótu
jelentése homályos. Az utolsó, a tizenkettedik bőnap, Addaru nevét rendszerint
,,borus hónapként" énelmezik.

Az év 354 napból állt; a napévhez képest mutatkozó kíiLlönbséget idónként
egy szökóhónap beiktatásával szi.intették meg. Ez mindig az uralkodó küön
parancsára történt, hiszen nemcsak az idószámítást befolyásolta, hanem az álam-
kincstárat is: az adót nem engedhenék el. Hamrnurápi igy rendelkezik:
,,Ez éoben kijzbeiktatott luj7rep aan. Az elkih,vtkező hót@p lig írandó, mint ,Második
Ehjlu<. Ezett azokat az adókat, melyek Tasitu hónap 25-eig esedékesek, Második
Eltilu 25-dg hell befzetni. "az

Elúlu a hatodík hónap szerencsés váasztás volt, mivel ekkorra már
learattak, és a datolyát is lesziiretelték. Hasonló intézkedések egész sora született a

,,szökőév" bevezetésére is. Csak a perzsa uralom alan állandósitották - valószínű-
leg Kidinnu, a csillagász kezdeményezésere _ a 19 éves ciklust úgy, hogy a kezdő
évet követő 3., 6., ll., 14., l7. és 19. évben beiktattak még egy Aüaru hónapot, a
8. évben pedig egy Elúlu hónapot.l:

Az év 12 hónapos tagolása megfelelt a nap 12 kettős órára való felosztásának
(minden kettős óra 30 részre oszlott, l.rész tehát 4 percnek felelt meg). A napokat
napnyugtától számítoták, amikor a nappal áwált éiszakai sötétsé8be, ami ezen a
földraizi szélességen igen hinelen következik be. Az éjszaka három szakaszra
oszlott: ,,a cilhgok fekűnésenek ideje", ,,hőzepső őrség" és ,,pirkaáat", Az i. e. 2.

évezredben a nap kezdetét reggelre tették, a későbabilóni korban pedig éjféltől
szímítotuík. A vízórából kifolyt vízmennyiség segítségével megállapították, mennyi
idő telt el egy bizonyos csillag feltűnésétől a következő éjszaka ugyanazon
pillanatáig. A kifol1t vízmennyiséget lemérték, és 12 részre osztották. Az egyes
részekel, uu a. kettős órára eső mennyiséget minának nevezték Ezzel állandó
kapcsolat jön létre a súly és az idö közöft.44

Bérószosz az időmérésben a ,,szárosz" kifeiezést is használta. Ez a sumer
szár sző görögös formája, és eredetileg a 360Gas számot jelólte. Ertéke a
késóbabilóni korban megváltozoq a hold- és napfogyatkozások kiszámításában
alkalínazták. A száíosz ekkor 19 évből és 10 l/3 vagy esetleg 1l l/3 naphll rilló
időszakot (azaz 235 szinódikus holdhónapot, más szóval a HoId két egymás ütán
következő egyúnállása vagy szembenállása kózöni időszakot) ielólt, amelynek letelte
után a fogyatkozás köriiübeliiLl ugyanakkor ismédódön meg.ll Kidinnu a szinódikus
holdhónapot 29 napban, |2 őtában,,l4 percben és 3 l/3 másodpercben határozta
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meg _ tehát a tenyleges időtartamnál mindössze Qó másodperccel mért többet!
A csillagászok az i. e. 8. század kőzepétő| jegyezték fel a hold- és

napfogyatkozásokaq6 úgyszintén az égbolton látható más jelenségeket, például az
üstökösöket. A csillagászati ielenségek babilóniai feljegyzései ma is bizto§ támpon-
tul szolgálnak a mezoporámiai idószámítás meghatározásához. Például Ammisza-
duqa uralkodása alatt feljegyezték a Venus fogya&ozását a níniveí kőnyl,tár Eruima
Anu Enlil címő csillagióslás-gyűitemenyében. E fogya&ozás szabáyos ismédödése
alap|án pedig már csaknem ponto§an megállapítható az óbabilóni történelem
időrendje, ha figyelernbe vesszúk a khorszabádi királylistát és Mári levéltári anyagát
is.4? A pontos keltezés annak az időköznek a hosszán múlik, amely Hammurápi
dinasztiáját az óbabilóni kortól elvála§ztia.

Klaudiosz Ptolemaiosz, az í. sz. 2. században élt góróg földraiztudós Kanón
című művében (más íLéven Almageszt - az arab Takil al-Megeszlrttil -, ahogyan
később Európában u anbrő| latinra fordított művét, a Megalé Szüntaxiszt
nevezték) pontosan meghatározta Nabú-nászir babilóniai király trónra lépésének
nap'át: i. e. 748. február 2Gát. Ehhez a három, legrégebben feljegyzett holdfogyat-
kozást hasznáta fel, köziiüii& az elsó Nabú-nászir uralkodásának 27. évében volt, és

egybeesett ugyanennek a |elensegnek egyiptomi megfigyelésével Thoth hónap
294n, azaz i. e. 72l. március l9-én. Ez teljes fogyatkozás volt, és Ptolemaiosz
szerint,,jó órával holdkelte után" kezdódön A hozzávetőleges fogalmazás oka az,

hogy a babilóniaiak kenős órában számoltak, míg az alexandriai görög tudós az

,,óra" kifejezést hasznáta.o

A vegyészet kezdetei: a fémfeldolgozás

A kémia tudománya rendkívü lassan fejlódött ki,o non" az emberek sűrűn
ulálkozuk kiiLlönféle vegyi folyamatokkal. Már a sör és más erieszten italok, az
orvosságo\ a szepítószerek, a szappan stb, készítése is feltételezen bizonyos elemi
vegytani ismereteket.

Eszak-Mezopotámiában a 3. évezred ele|en már ismenék az olvasztókemen-
cét.50 A kóvetkező sumer szójellel ábrázolták:

Az olvaszcással szinte egyideiűleg iutottak el az öntéshez. Az első fémszer-
számok rézből késziiltek, a réz tisztításáúloz, olvasztásához ugyanis elég volt a

kemencet 700-800 'C-ra hevíteni. Ha öwözésre kerüt sor - legkorábban ónnal
ötvözték a rezet -, máí 1200 'C kellen. A fában szegény országban datolyamag-
vakkal és szárított rágyával fűtóttek a kemencéket. A rézércnek ónérccel való
együttes olvasztása vezetett a bronz felfedezéséhez. Ez az őtvőzet 6/7 rész rezet és
l/7 resz ónt tartalmazott. Az olvasztás során elveszett rezet találóan nevezték ,,űz

t
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elemésztette" réznek, A bronz szilárdabb, tartósabb volt a réznél, és könnyebben
feldolgozható.

A bronzfeldolgozás küön tudornány volt. Hidegen kalapáccsal formálták,
öntése pedig nyitott vagy zárt kőformában történt; az utóbbi úgy jótt létre, hogy
egymásra raktak két ö'sszeilleszthető formát. Ha üreges tárgyat akartak késziteni, a
kőformába helyeztek egy, a kívánt üreget kitöltó, megfelelő alakú égeten agyag
ma8ot. A harmadik módszer mindmáig használatos viaszveszejtés, vagy cire perdue,
lost wax néven: viaszból elkészítették a tervezett tárgyal, ázután bekenték néhány
réteg agyaggal, és kiégették. A kifolyt viasz helyén keletkezett üreget óntötték ki a
megolvasztott fémmel; a fém megszilárdulása után leverték róla az agyagburkot, és
ezzel elkésziilt az öntött bronztárgy.5l

Amikor az i. e. 2. évezred második felében felfedezték a vasat, hamarosan
kiderüt, hogy kovácsolással a bronznál is szilárdabbá tehetó, de ennek megvolt a
hátrrinya is: aki érten a vas megmunkálásához, óriási fölénybe kerüt azokkal
szemben, akik nem ismerték ennek a technikáját. Az óbabilóni korban még a
nyersvasnak is igen magas volt az ára,. az ezüst árának ötszóröse, pedig az ezüst
nagyjából kétszer annyit ért, mint a réz. Amikor az újbabilóni korban a vas már
általánosan elterjedt, l siqhxn ezüstétí 225 siqlun nyersvasat lehetett kapni.52

Mezopotámiában értettek á nemesfémek megmunkálásához is. Az aranyat
vagy újraolvasztoűk további tisztítás céliából, vagy ezüsttel úgynevezett elektron-
ná, ,,sárga arannyá" ötvözték. Az ötvözés technikája gyorsan feilódótí., am:nt azt az
Ur-i kiráyi temető (3. és l0. fei.) leletei is bizonyitják. Egy innen származó kard
vegyelemáse kimutatta, hogy az ötvózet, amelyből készült, 91,1l százalék aranyat,
7,69 százalék ezüstöt és |,20 százaíék rezet tartalmaz.

Az ezüstót leginkább argentitből nyerték, melyet Örményország és Kisázsia
bínyIíiból hozták be. Az akkád Samr_kín is megemlékezik az ,,Ezüst-hegyekbe"
vezetett sikeres hadjáratról. A nemesfémek óntésénél elkövetett csalások sokszor
még a nemzetközi kapcsolatokat is megzavanák, amint erról már szóltunk.

Az üveg és a festékek

Fontos vegyi folyamatok játszódtak le az üveg és a festékek előállítása közben is.5r

A mezopotámiai kézművesek üveggyánási technikája méltán kelt csodáatot a ma
emberében is. Noha az ádátszó üveget nem ismerté\ irizáló, vagyis színjátszó és

fényáteresztő üveget már u t. e. l,. évezted fordulójától készítettek. Viszont már a
3. évezredben megielent az öntött üve8anyagból, szaknyelven frittből készült mfu.
Az üveg felfedezésében a legnagyobb érdem a zománcozó kézműveseké, akik az
alapra fölvitt űvegp aszát már az i,. e. 2. évezted elején meg is olvasztották , és az igy
nyert üveganyagból alacsony tégelyeket meg cseszéket készítettek. Mélyebb edénye-
ket, vázákaí már nern lehetett ily nldon előállítani.

A tejfehér vagy sötét szinű üveg (sumerül anzah, akkádtt| anzahhu)
elóriülírásának sok eredeti ,,recepüét" ismeriúk; a legterledelmesebbet Assur-ban-
apli ktinyvuirában fedeaék fel. 3ó kisebb-nagyobb táblatóredéken összesen 500 sora
maradt fenn; összegyűitésiik, lemásolásuk és lefordításuk a modern asszíriológia
egyik mesterműve.54 Elókeriiüt a vörös úveg előállitásának receptie is. A frift mellett
(az ókori Egyiptomban ebböl nyenék az ,,egyiptomi kéket") készítettek olyan
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zománcot is, amelynek az üveggel azonos fizikai és kémiai nrlaidonságai voltak, s

csak felhasznáásában küönbt zött tőle: csuprin külső bevonatként alkalmazták. Ide
tartozik a fajansz (majolika) is, amelyet homokból állitottak elő mész és szóda
hozzáaóásával. A fehér, ttirkiz- vagy világoskék színű faiansztárgyakat 870 'C-on
kiégették, és kihűésiiü< után vékonyan bevonták üveggel. A fa|anszból készüt
edények, szobrocskák, gyöngyök stb. rendkiviil keresenek voltak.

Faianszgyóngyök, -függők, -pecsétek már a halafi korszak (3. fei.) leletei
kózótt is táláhatók; üveggyöngyök ebből az időszakból, egészen az i. e.2. évezred.
derekriig Ninivéból, Nuziból, Tell Aszmarból és Urból kerültek elő. Mindez arra
vall, hogy az üvegelőállítást Mezopotámiában - elsősorban Eszak-Mezopotámi-
ában - valószínüeg valamivel korábban ismenék, mint Egyiptomban , Az i. e. 2.

évezred első felétől küönféle formájú edényeket is készitenek üvegből.
Az üveg, a fritt és a faiansz fényűzó termékek voltak. Csak palotikban,

templomokban, elókelő emberek és gazdag kereskedők házában és síriában
bukkanták rá|uk. Aruk egyez€tt a drágakóvekével, amelyeket utánozni kívántak
veli,ik. Sokkal késóbb, csupán az i. e. 3. és 4. századtól készitettek táblaüveget, mert
ezt csak az üvegfúvó feltalálása tene igazán lehetővé.

A teriedelmes Bríó Élrl (Az olvasztókemence ajtaja) cimű ninivei dokumen-
tum mintegy hawan üvegkészítési receptet tartalmazott (melyeknek több mint a fele
fenn is maradt), tele sokszor lefordít}ratatlan technikai és vegyészeti szakkifejezések-
kel. Ugyanakkor azonban a ráolvasások és mágikus eljárások gyűiteményét is
magában foglalta az i. e. 2. évezredben szokásos módon. Ime, egy részlet a mágia
és a kémia összefonódásának érzékeltetésére ::s

,,Ha le aharod rakni egl íémolüasztó hanmu ahpjait, aálassz ki egl bedoező
hónapban egl kedvező napot, és akkar rakd b az oloasztókemence alapjait. Mihely
íeldllítod az oloasztókemencé| és felkiszülsz az olvasztáshoz, óllíts elé istenszobrohat

- idzgm ember oda nan lephet, isztdtalan hozzd nem közeledhet -, és halmozd el
őket áldozatokkal. Amiknr fánet akarsz berabni az olzlasztókanencébe, mutass be

áldozatot . . . gniitsd meg a tüzet az ol7)asztókemmcébe4 és az in rakd, be a fémet . . .

Azoknak a szanélyeknek, akiket az oklasztóhemencéhez akarsz mgedni, meg hell
tisztulniuk, csak azutdn engedheted őket a kanencéhez. A fiit, amellyel fíiteni
akarsz... Abú lónapban kzll kiadgni., ."

Ezután következik a mesterséges lazurkő elóállitásának receptje az egyes
alkotórészek mennyiségének pontos közlésével és az olvasztás szakaszainak leirásá-
val egészen a tiszta laaiLrkő öntéséig. A mesterek féltve őrizték az eljárás titkát. A
,,kő" szót például (akkádul abnu) vagy §zóiellel, vagy szótagoltan kellett ími:
a-ba-an, ők azonban, hogy e kifeiezést mások számára érthetedenné tegyék,
ha-bar-anként írúk le, amit aztín a maguk kulcsa szerínt abannak olvastak, mig az
avatadanoknak ez a kifejezés semmit sem mondott.5ó

A festékek készitese is arról tanúskodik, hogy sok kémiai eljárás honosodott
meg a kézművesek és mesterek műhelyeiben. Kimutatható, hogy a színezékek
előrillítása sok tekintetben mai módszerrel történt: a fehéret csontlisztből, a pirosat
mangánból, á keket és a zöldet rézoxidból, az u]tramarint pedig porrá tóít
lazurkökíl készítefték. Fölfedezték a színskálát is, tudták, hogy ha a vízre olaiat
öntenelg a víz felszinén a napsugarak hatására színes fényinterferencia-sávok
jelennek meg.sz A tudományos megfigyeléseken kivül a festékek mágikus vagy
szimbolikus |elentése is mindig előtérben állott (l0. fej.).

.o
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A szépségápolás

A szépségápolásban jelentős szerepiit volt a festékeknek. A felsőbb körökhöz
tartoá mezopotámiai nők ismerték az arckikészítés művészetét. Felsó szemhéjukat
ólomfénl,porral (porrá zúzott galeninel) ámyékolták, az alsót pedig malachiporral
zöldre festették. Mindkét színezék finom púder volt, akkádul guhlu Ebbő|
származik a nagyon finom spirituszt is jelentő arab huhl, zrni nem más, mint a mi
alkohol szavunk őse.

A szépségápolás nélkiiLlözheteden kellékei voltak az illatszerek is, amelyeket
nemcsak a nők, hanem a féríiak is használtak. Már az i. e. 2. évezredtő| ismerték a
módját, hogyan nyerhetők olajkivonatok az illatos fákból, A cédrus- és kassziaolaiat
ekkor orvosságként használták. Az olajnak fontos szerepe volt az áldozatok
bemutatásánál is, távoli országokból, fóleg Szíriából és Libanonból szállítonák az

előállításukhoz sziikséges növényeket.
Üvegkészitési receptkönlvükhóz hasonlóan az assziroknak illatszerek készí-

tésére is voltak receptjeik, illatszerek előállítására, amelyeket két nó állított óssze.'E

Ez természetes is, hiszen a nöknek a íőzés tudományának birtokában nem okozott
nehézséget a megfelelő tegelyek és edények kiválasztása, a ken(rcsök és illatszerek
elkészítése, a növenyi nedvek kipréselése vagy a kivonatok telítése, sem pedig a víz
és az olaj felmelegítése a kívínt hőfokrá. A receptekből kiderü, hogy az

illatszerkészítési eljárások lényegében változatlanok maradtak az akkádoktól egészen

az arabokig.

Az orvostudomrány és a gyógyszerek

Hosszú és göröngyös utat iárt be a gyógyítás tudománya a ráolvasástól, a mágiától
es a démonűzéstől az okok kereséséig és a kóvetkezmények megszüntetéséig, vagyis
a szakszerű gyógykezelésig. A közelműtig,,az orvostudomány atyiának" a Kósz
szigeteről származó Hippokratészt (i. e. 5. század) tartották. Az ő korában sem

Athénban, sem Rómában nem tudták, hogy a Tigris és az Eufratész között már
kétezer éwel korábban feilett orvosfudomány alakult ki.

Hozzáián:Jt ehhez ,,a tónénetírás atyja", Hérodotosz is (A görög-perzsa
hóboni I, |97), aki kíséróinek téves táiékoztatása alapján meglehetósen torz képet
festen a babilóniai betegellátásról. Legfeliebb a vidéki településekre lehetett
érvényes az az áll'ititsu hogy a betegeket a piactérre hordirik, s azok, mivel nincs
orvos, olyan iárókelőknek a tanácsaira hagyatkoznal akik már korábban átestek

hasonló nyavalyán. sg.Errő| az el|árásról küönben a Biblia is megemlékezik, amikor
leírja, hogyan gyógyította Krisztus a b€tegeket. A városoknak azonban voltak
orvosaik, sőt tóbbféle specia.listájuk is.

Hippokratész művét ma már fenntartásokkal fogadjuk, az ékírásos táblákbol
viszont pontosan megtudhaüuk, milyen gyógyító eliárást választott az orvos, és

milyen gyógyszert ín elő. Azt a sumer orvost, aki Urban i. e. 2700 körtiü működótt,
név szerint is isrner|iik: Lulunak hívták.6o Egy másik, a 3. évezred végén élt
ismeretlen nevű nippuri orvos több mint egy tucat receptjével vált híressé; a
továbbiakban lámi fogiuk, hogy művében nyoma sincs a ráolvasásnat és a
mágiának.ól
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Gudea fiának, Ur-Ningirszunak az orvosától fennmaradt egy pecséthenger
a következő íe|tratta|: ,,Edinmug istennek, Gír isten heljlettesének, aki segíti a szüIő
nőket - Ur-Lugal-edina onvs, a te szolgdd" Ezzel persze reklámozta is magát mint
olyan sziilészt, aki az isten oltalma alatt áll. A pecséthenger az istent ábrázolja
jelvényeivel, amelyeket korábban tévesen orvosi műszereknek tartottak.

A fennmaradt pecséthengerek sokaságábtil emlitsünk rneg legalább még
egyet, Makkur_Marduk asszír orvosét. A ,,bélyegző" szövegében az istenekhez szóló
kötelező fohászkodás mellen ezt olvashatjuk: ,,Makkur-Marduk onomak, Szín-
asaríd ortvs fidnak pecsáje" - tehát ez a foglalkozás öröklődött.

Nabuleu asszír orvos kézikönyvével tette híressé a nevét. Munká|ában a
tudományos feldolgozás iegyei is fellelhetők, még ha egészében inkább a hazai
füvészkönyvekhez hasonlithatiuk is. Három oszlopa közül az első az ajánlott
gyógynövény nevét, a rnásodik a betegseget, a harmadik az elkészités és felhasználás
módját ismerteti. oz

Az orvos neve akkádul aszú (sumerül a_zu), ,,a víz ismerője", néha pedig
ia-zu, ,,az olaj ismerője". Az ,,orvostudomány" fogalmát az (.szúlu szó fejezte ki,
sőt a ,,felsőbb (valószínűeg szakosodott) orvosfudomány" ielentésben elófordult az
azuqallútu kifejezés is, amelyet Assurban a ,,legfelső orvosi kamarára" alkalmaztak.
Az asszíriológusok ezt az értelmezést sokáig egyhangúlag elfogadtrik, így érthető,
hogy ezt vették át az ismeretteriesztő munkák szerzői is, mint pélűul Kurt Polla}
Az ősi cizlilizócióh ofgostudomónla című könyvében. Az asszíriológia azonban
viszonylag fiatal rudomány, amely sziiatelenü fejlödik: ami tegnap igaz volt, leheg
hogy ma már nem érvényes, igy hát egyelőre az aszú kifeiezést is besorolták a
bizonytalan eredeai szavak közé. Fontos forrásunk, a Chicagű asszír szóttir
kifeiezenen azt ííja, hogy e kifejezés ,,nem olyasvalakit jelől, t>aki iyneri a lrizetlr"
(Not to b€ interpreted as lone, who knows the watertr). Ugyanis kiderúlt, hogy az

,,ismemi"-ként értelmezett ielet másként ínák, nem úgy, ahogy az a szó szokásos
értelmezé§ét megengedné. lelenleg a nyelvészek az aszú kóvetkező értelmezésére
ha|lanak: gyógyításban szakképzett írnok; tehát az orvost is a kézművesek kózé
soroliák.63

Ez az értelmezés iobban megfelel írz ugyanezen szótőből kepzett származé-
koknak is. Hammurápi törvénykönyvében szó van az aszú alpimró| vagy az aszú
imerimről (szarvasmarha, illewe szamár orvosa; álatorvos). Az orvosok egyfajta
céhet alkottak a kézművescéhhez hasonlóan (5. fej.), amelyet aszútunak neveztek, s
amely élén az elöljáró, a rabi asze, az ,prvosok főnöke" állt.ó4

Az orvosokat más magasabb rendű ,,céhek" tagjaihoz hasonlóan szolgálati
eskü kötötte, amelyet papok elón tettek le. Az iinnepélyes eskütételen rendszerint
megjelent az udvar képviselője is, amint azt a fővárosi ternplom fópapjának
Assur-ban-aplihoz kíiüdött értesítése bizonyítja:
,,A kiról2nak, az ,in utalnnak, a te szolgád, Istár-sum-eres. Légl üdvözöloe, kiróly,
&l uran! Nabú és Marduk óldjdk meg a kirdlyt, az én uramq,t! A zlárosban lakó
ínohnk, jiiamdbnonük, únlllasók" onnsok, madórjósok, palotai tiszxégtliselők esküt
hőtelesek tenni Niszánu luinap 16. napjdn. Tehót az esketést holnap kell zlégrehajta-

A mezopotámiai orvosok e§küszóvegét nem ismeriúk. Nem tudjuk, megígér-
ték-e, hogy legjobb tudásuk és képességiiLk werint fogiák gyakorolni hivatásukaq
miként azt Kurt Pollak állítia, s miként az a hippokratészi esküben szerepelt.
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Tudjuk viszont, hogy voltak isteni oltalmazóik. Közülük már ismer|ük Gula
istennőt (8. fe|.), más néven az,,timőt, aki életet ad a holtaknah''; szimbóluma a
kurya volt, akrár a görögöknél Aszklépiosznak. Férie, Ninurta isten nemcsak a
háboni istenének számitott, hanem az emberiség megszabadítójának is a csapásoktól
és a betegségektól. Ugyancsak az orvosok isteni oltalmazójának tartották Ereskigal-
nak, az alvilág istennőiének a fiát, a |ellemző nevű Ninaszut (szó szerinti fordításban
,,doktor úr"), es unokáiát, Ningizzidát, az ,,igazi fa urát''; szimbóluma, a botra
tekeredő kígyó rnindmáig az orvostudomány és a gyógyszerészet jelképe.

A kigyóról azt tartották - amint ezt a Gilgameveposz (l2, fej.) is bizonyi§a

-, hogy bőrének levedlésével szüntelenül megifjodik. Der városában a kígyó Nirah
néven (mint Szataran isten küdónce) kémemű istenség volt, s az élet ,praként''
vagy ,,úmőjeként" tiszteltek, oo

Hammurápi törvényeiben csak az orvos és az állatorvos helyzetét rendezte.
A gallábut csupán mint a rabszolgák megbélyegzőiét említi, noha a gallóbunak
tulaidonítják a fogorvosi teendóket is.ol Nem említi a ráolvasókat, iövendómondókat
és démonűzőket, akik a templorni papsághoz tartoztak, és szintén foglalkoztak -természetesen mágián alapuló _ gyógyítással. A mellózés oka, hogy Hammurápi a
közigazgatás és az igazságszo|gíltatás elvilágiasodása folytrin egyálialán nem beizél
a papokról.

Hammurápi megállapította az orvosok tiszteletdíját is arra az esetre, ha
nehéz műtéttel megmentették a beteg életét vaBy látását, hell,rerakták eltört
:soltiát, vagy meggyógyították megsfoilt izmát. Ugyanakkor kimondta felelősségü-
ket is az általuk okozott haláesetén vagy megvakulásért. A tiszteletdíi nagysági és
a felelősség mértéke a beteg rirsadalmi helyzetétől függótt.

Az orvost egyéb előírások is kötónék, elsősorban rituális |ellegűek - ma
hivaulos rendeleteknek nevezheménk őket -, amelyek nemcsak az orvós munkáiát
befolyásoltrik. Elsósorban a kedveződen napokra - akkádul letnnu: ,,szerencsétlen
nap" _ vonatkoztak, Assziriában ilyen volt minden 7. nap, tehát a hónap 7., l4.,
21. és 28. napia, sőt még az úgynevezett ,,veszett nap'' is (a hónap 19. napja, amelyet
, 7 ! !: 49_es szám alapján, az előző hónap 30 nap|át beszámíwa, rillapitotak
meg). Ezeken a napokon a ,pép pávtora", vagyis az uralkodó nem fogyasithaton
faszenen sütött kenyeret és húst, nem válthatott ruhát, és nem vehetett iöl új ruhát,
nem áldozhatott, nem ühetett kocsira, és nem adhatott ki parancsokat; a
jövendőmondó nem jósolhatott zán helyiségben, és az orvo§ nem láthatta el a
betegeit.oe

A többi rendelkezést a megelőzö és betegségelhárító intézkedésekhez
sorolhatjuk. A iárvriny nem volt kivételes ielenség; enól szól például a,,körzeti
higiénikusként" is mlíkijdő Kibri-Dagan terqai kormányzó ielentése Zimrilim mári
királynak (i. e. l8. szr2ad):
,,Uramnak mondo<in: íp (szól) Kibri-D@7an, a te szolgótl: >Dagan és lkrub-Il
istenek jól zmnnak; Terqa a<iros és a körzet jól oan; mós: Kulhitim tetip lésen az isten
szannsmarhtikra és anberekre a hzzét kinyújtotta, n@ponta két-háfom enbel
meghal.<"'

Az uralkodó akkor is ielentést kért a lakosság egészségi állapotáról, ha
hadjáraton volt:
,,A ragdlyokkal kapcnlatban, mefuekről az én uram tuüsítást kért: Tuttulban törtek
hi, de hahu keoés aan. Dunnunban két nap @latt vagl húszan haltak meg. Az
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emberek elhaglfuik a várost, és aiühre mmteh Mubónt és Manuhattant, (. Dunnum
htinyéki fulységeket nen lhte el a fertőzés. Ragdly csak Dunnumban oan. Mái és

köm9éke rctn ,fertőzött. "
A fenőzés elleni kiizdelem, amelyet a modern megelőző intézkedések ósének

tekinthetiink, fokomttabb volt, ha közvedenü az uralkodó palotiiában kellett
fertőzéstől tartani. Az uralkodó így figyelmezteti a veszélyre hitvesét, Siptumot:
,,Hallottatn, hogt Nanname udoarhölgjl fertőző betegséget ha?ott, rnégis sokat
t ntkezett a pahta szenélyzetéz,ul, és a szobóiban is sok látogatót íogadott! Intézkedj
ezéít, hog) a touóbbiakban smki se igan a serlegéből, senki se üljiin a széhére, és senki
se feküjiin az dglába! Ne fogadjon többé a palotában annyi ldtogatót! Betegsége

Íertőző!"@
Sok eblrez hasonló adat tanúskodik a higiéniai rendszabályok megtartását

biztosító máí-máí meglepó, de mindenesetre érthető intézkedésekről. Az asszír
orvosok számára az Assurbaq Assur-ban-apli udvarában műkö,dő ,,legfelsó orvosi
kamara" irányelvei voltak mérvadósk. Ezek között olvashatjuk az a]ábbiakat:
,,Ha egl anbet ahhiautóI (sóryasógfuil) szentvd, ha a feje, az arca, az egész teste és

a nyelz,v tioe fekete, az oflms nenl tud mdr beaoatkozni, a beteq meg fog halni, nem

PÓpwl meg.'1e
Az á§putó|, a mágia szakértőiétől (8. fei.) eltérően, akinek gyógyitó

munkájáról sok adat maradt fenn egy negyven tábláMl álló nagy sorozatban
(amelyre még visszatérúnk), egyelőre keveset tudunk az aszú, íehát az orvos
vizsgáati eljárásairól és gyógyító tevékenységéről. Az orvos lényegében természetes
gyógymódokat alkalmazotg amelyek megfeleltek a korabeli szakismereteknek. Az
aszli és az ásipu e.lja természetesen azono§ volt: a beteg meggyógyítása.?l Úgy
látszik, a só le5ágabb énelmében vett sebészet az a terület, amellyel a ráolvasó és
démonűző meg sem póbálkozott. Említeniik, hogy Hammurápi törvényei általában
bronzkéssel végzett ,,nehéz műtétről" beszélnek, a szem megmentéséről, az eltört
végtag vagy a sérüt izom meggyógyításáról. Szűkszalri paragrafusoktól persze nem
várhatunk orvosi szempontból is érdekes részleteket, az agyagtáblákon mégis akad
néhány íigyelemre méltó utasítás.

,,Ha a beteg koponydjón a űlyg tele aan folyaükkal . . . nyisd fel, tisztítsd meg a
kopoqlót, és táznlítsd el a folyaübL"lz
,,. .. hoq, me4szüntethesd a nyaaalyát, oólaszd le a bronzkés hepéovl . . -, ha a
ngaaalya behatolt egészen a csontulőig, tdwlitsd el, tisztítsd ki a csontot, és oedd ki
az elhalt részt.'"tl

Egy másik asszir tábla?a megsériiüt szövege valószínűeg amób.is májályog
eltávolításáról szól: csapolást tanácsol a 8. és 9. borda között, ahonnan ki kell
szívatni a gennyes váadékot.

Már eddig is számos alágatás hangzon el a koponyalékeléssel (trepanáci-
óval) kapcsolatban, amelynek alkalmazísát sokan elkqlzelhetónek tanják már az
öskorban is. Főként a koponyákon megfigyelhető szabályos, ellipszis alakú nyílá-
sokból következtemek erre. Ilyen nyílást fedeztek fel az asszir helyórség ama három
tagjának a koponyá|án is, akik az i. e.8. században estek el a palesztinai Láhisban.
NéhIíny szakember ma már ezeknek a koponyanyílásoknak az eredetét nem sebészi
beavatkozásban, hanem sebesiiüésben látia.?'

*G rlE ford.
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Mindmáig sok a bizonytalanság a szemöldökív (a|,kádu| nabkaptu) táián
végzett sebészi beavatkozás körül is. Hammurápi (2l5. §) erről úgy szól, mint a

szem megmentése érdekében végzen műtétről, de nem írja le közelebbról a betegség
tíirreteit. René Labag a mezopotámiai orvosi szövegek egyik kitrinő szakértóie
kizármak urtia, hogy ez hályogműtét len volna, amint azt sokan álítiák;'to 52..1n,.
csupin annak a szem ölött támadt daganamak a felvágásáról van szó, amely
mindmIíig elófordul lrakban, és ,,baghdadi dudornak" nevezik. Ha elhanyagolják,?7
a genny megfertőzheti a szemet, és vakságot okozhat. Mindez cáfolja azt a feltevést
is, hogy kancsalságot korrigáó műtétról lett volna szó, amelyről Pollak tett emlitést.

Egy töredékesen fennmaradt asszír táblán a kóvetkezó fél mondat olvasható:

,,Ha a beteg szanét ximyék< takarja" bronzkéssel. . '% Valamivel többet mond egy
másik, szintén séríiüt tábla: ,,lla oalakinek a szenét súlyos ximyék< ftorítja) mely
nem tűnik el az orupi beaoatkozós utdn san, hanem minduntalan lisszatér.. .'ag

Gyaklan kifogásoljuk a jogi kások száraz tárgyszerűségét, pedig mennyi
érdekes adattal szol$ílnak a mezopotámiai társadalomról! Az egyik szerződésből
pélűr;l, amely egy kétéves kisfiú örökbefogadásáról szól, megfudiuk, hogy a
gyermek császármetszéssel jött a világra. A szerződés, amelyet Hammurápi
uralkodásának 23. évében kelteztek, azt is megemlíti, hogy az órökbe fogadott
gyermeket haldokló (vagy éppen meghalt) anyja ,,méhéből vették ki".go

A belső szerveken nem vé8eztek műtéteket. A holttestekkel szemben táplált
undor, amely a vallási kepzetekből következen, kizárta a boncolást és ezzeS az
emberi test anatómiájának megismerését. Így például nem tudtak sem a lépről, sem
a húgyhólyagról. Nem tudták pontosan, mt az ét, az ideg az ín stb. E|sősorban azok
iránt a szervek iránt érdeklődtek (máj, epehólyag), amelyeket Az állati áldozátok
bemutatása során tiizetesen megvizsgáltak. Májmodellek is fennmaradtak (8. fej.),
azokat azonban csak a iövendómondók használták.8'

Számos kórisme maradt fenn a májbetegségek tiln*eirő|: ,,(Ha) ep ember
kettyeret etlett, söít iwtt, jó akott, az ő bekejét meghötötte, me1pakolta, az ő belseje ég
és hóborog az ő belseje MU. SI. QI. NIM-mel beteg , . .'a Ez azonban korántsem az
aszú, az orvos megállapítása, hanem az rigpzg a ráolvasóé aki részletesen leírta a
máibetegseg tiineteit, és. előírta az orvosságokat is; elsósorban gyógynövenyeket
(fókent az örökzöld ciprusféléket) és sót meg kiilönböző fűszereket kevertetett a
borba, amelyet az Estha|nalcsillag feliöttekor kellett megitami a beteggel (valószi
nűeg éhgyomona). Ezután következik a kórióslat:,,l beteg meggxigul.'\2

Az azonos célt követő aszú És t§pu módszerei nem mindig azonosak. Az
elöbbi csak a betegseg észlelt tiiLrreteire támaszkodik, és a gyógyítás módját a bevrilt
eszközök között keresi, mig az utóbbi a démonokban, tehát a természedölötti
erőkben véli felismemi a betegseg okozóit, s a beteget ráolvasással és démonűzéssel
akarja megszabadítani tőliik. Csak néha alkalmaz olyan ,,természetes" gyógymódo-
kat is, mint az aszú. A kédéle gyógymód kózt fennálló küönbség€ket é§

azonosságokat jól szernlélteti Az oraosi hjistnék és kórjótatok akkád kézíkönyae,
ahogy René Labata: elnevezte az öt sorozatból álló, megszámozon és tájékoztató
cirnszavakkal ellátott negyventáblás gnijtemenyt. Igazi egészségügyi anácsadó ez,
amely so\ lényegében vátozadan ,"kiadást" ért meg az i. e. 8. századtóI az 5.

századig. Nincs kizárva, hogy eredete a kassú korig, sót lehet, hogy egészen

* Gáál E. ford.
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}Ianmrrnípiig nyriLlik vissza. Az elsó két tábla mágikus iellegú. Szövegii&ből
elegendő idézni egy rövid részletet:

,,Amiknr a détwnűző a beteg háza felé lepked . . ., és a hdz ajtaja, ahol a beteg fekszih,
megcsikordu| a beteg meghal , . . Ha a démonűző fekete ku$láoal zlagt febete szopós
malacca] taldlkozib a beteg meghal .. . Ha kígló esik a beteg ágóra, a beteg

meggtógruL Ha sharpió oan a beteg araioal szemközti falon, a betegsége elhagtja . . ."
A 3, uiblától a 35-ig mfu nemcsak mágikus cselekedetekról van szó, hanem

esszeni kórisméről és kórióslatról is: ,,Ha c betegneb fQ a feje, nyakq hótq izmait
túlerőhette. "

Noha a leggyakrabban aról énesülün\ hogy ez és ez a betegség bizonyos
istenseg érintésének a következménye, mindig figyelemre méltóak az egyes
betegségek tifureteinek a leírásai. Ez az ,,egészség,l§yi kézikönyv" olyan alapvető
orvosi kérdéseket is érint, mint a kóniinetan, kóroktan, kórisme és kór|óslat, vagyis
valóvígos mtröldkövet jelent az orvostudomány fejlődésében. Mennyi tapasztalatot
rirul el peldául a következó megállapitása:

,,Ha a beteget oörös kiütések boúidk, és a teste fekete, akkor ez egg bizonyos ntioel
tijrtent közösüUs utón érte: ez lSzín isten kzzének< éintése; me*g)ópul.'\4

A ráolvaso a betegre elsősorban lélektani hatást gyakorolt. A beteg papot
látott benne, akitól azt remélte, hogy megszabadítja a gonosz démonoktól, betegsége
előidezőitől. A ráolvasó kánüilását és a rossz szellemek kiűzésének szertartását
hallgatva, talán megkönnyebbiiüt, hiszen a szuggesztív uavakra évszázadok patináia
tapadt:

,,Róohaxí oagnk, Ea íop"pjo. . ., amikor belépek a beteg hózdba, Samas oan
előttan, Szín mö7őttem, Nergal a jobb oldalanon, Ninurta a bal oldalamon. Amikor
a beteg felé kiizeledan, amikor kezanet a fejére teszem, lepm a jó szellan, legten a
jóindulatú uldelmező az oldalamon! Gonosz Utukku és gonosz Alu.. ., beteqség és'haldt. 

. ., gonasz sors, bórki wgt is, ttilnzz tőlem! Mmj ki ebből a hózból! En lia
únloasója vepok! Ktterjesztan a futeg fi)lé a ráolvasós szavait! . . . Ttiwzz űlern!
Me§gézlek téged az égbeq megigézlek téged a fiildiin! Ne kőzelíts ehhez az
emberluz . . ., ne t fj zlisza hozzti!
Dhunűző aagok" aki leglőzte a foaet! Rállvasó aagtok, aki bejárja az egész

oórut! . . . Amikor a betegnél zlaglok" akit elhódított Nalntar, akire rávetette r.agót
Aszakh4 anikor a beteghez közebdan, hogl rnegtekintsem az ereit és az izmait, hogl
megvizsgdJjam a testét, . ., anikor a beteget felvidítom, amikor megéinten a beteg

arcót..,, anikor elkezdan az eridui róolgayist - jiijjön a jó szellem, jöjjfu a
jóindulahi oédelmező, hpmek itt mintl a ketten!. . , Ea jelzlényei itt zlatnah a
kczanba4 a sot4 Anu fmséges fepwere ítt aan a kezanben. Itt uan a hezanben a naglt
erejűpá}naóg...
Jobb hezemben tartom a hollót, az istenek küUijttét . . ., a mlymot, a itka madarat
tartom a bal hezembm, gonosz szdnűkaitl elleu elbned ránületet kphő l;ijriis köntiisbe

burhnhztan. Az ajtóféIftra felakasztottarn egl cichónyt, és a karóra íeltűztem eg)
bapiógat. ostorfal üttittan a testedet, mint a birka papjót. ..'ls

Ha e szavak mellé elkepzeljiik még a démonűzó szokadan kül§eiét, borotvált
arcát és feiét, akkor cseppet sem meglepó, hogy a mágikus szertartás olykor
kedvezőbb hatrissal is lehetett a beteg állapotára, mint az oívos, az aszú kíméleden
módszerei, aki a korabeli orvostudomfuty szabályainak megfelelően peldául gőzben
izzxztoíía lrizas betegéq mivel úgy tudta, hogy ezzel csökkenti a lázát.m
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A ryóryszerészet

A gyógyítással szorosan összefügg a gyógyszerészet, arnelynek ősi hagyományait a
3. évezted vegéról szírmazi sumer orvosságlista igazo|ja. Amerikai régészek
fedezték fel Nippurban és Philadelphiában, az Egyetemi Múzeum tárlójában
helyeaék el. Elsó láásra cseppet sem felűnő tábla ez, 9,5 x 16 centiméteres
formátuma sem küóntbebberr figyelmet keltő, ráadásul az elülső oldala sérült. A
lefordítására tett első próbálkozás kudarcot vallon, nem csupán töredékessége,
hanem sok kifejezésének értheteden volta miatt is.sr A lefordítását célzó kísérletek
sorozata az utóbbi évek sumerológiájának valóságos detektívregénye volt, De adjut
át a sát S. N. Kramernek, aki végü megnyerte a tábla titkának megfeitéséért
folytatort kiizdelmet:
,,Artikor az Eglebni Múzeutn fuiblaglűjtetnenyének honzen:átora lettem, pakran
odahptern ahhaz a tárlóhoz, amelyben ezt az Nr\osi< táblát elhel2ezték, ki is uettem
onna4 tanulmdnyoztan" sőt neueg)szer hísértésbe estem, ho§) meqpróbdljan lefordí-
tani. Szerencsére ellenálltam. Mindann_tis:or !üszatettan a hzlyére, és a.irtam a
hedoező pillanatot
1953 taúeszdn, eq)l szofnbat reggel belépett a dolgozószobámba egl flatal férfi, aki
Martin LeuEl philed"lphiai tvglészhént mutalkozott be. Eppen akkor aaatták a
természettudományok doktoráad, és azt kérdezte tőlem, nem tudok-e oalaniféle sumer
Uiblókról, anelyeket felhaszndlhatna a tefinészettudomdn ok ta,rténetéről írandó
munkójdhoz. Ehrkezett az tfu pillanatom! Me§nt kianehem a tdblót a tárlóból, de
ezúttal a,ddig llissza se tetteu, aníg legaldbb a nyersfo ífuis<it el nem készítettan. Tőbb
hétig dnlgoztunk Lewjnnl a sziiaegm. Először csupón a sumer írdsjeleb olzlasatóra és

a nyelatani saeíkazet értelmezé*ife szorítkazt(llt. Aztón Martin Leaey az ókoi
techrclógiai és z:egészeti eljáúnk liikéletes ismeretében életre keltette az embeiség első
ol.üoi fecEtköryDének &thető részát.'B

A recep&ónyv nagyobbik része - több mint huszonöt recept _ a
növenyannal kapcsolatos. A növények közíiü szerepel benne a kakukkfű, nád,
mimrsz, csillagfürg kasszia, árpa, a flík köziiLl a datolyapálma, a kórte, fűz, füge,
jegenye, cédrus stb. Az orvosságokat az őíőIí gyökerek, levelek, virágok, kérgek
nedvének kivonatából vagy várításuk útián nyerték, és por alakban, szilárd vagy
cseppfolyós állapotban üiroltík öke! akárcsak ma. Az álati termékek közül
felhasznátrik a tejet, a kígyóbőn, a teknöspáncélt stb.; az ásványok köziii a
nátrium-kloridotsq és a kálium-nitrátot (salétromot); az előbbit fenődenítőszerként,
az utóbbit csillapittiktlnt cmlid a receptgyűjtemény.

Az orvosságttk porrá tön, az elóírt folyadékban feloldon és a kiiLlónféle
hozzávalókkal együtt átszűrt anyagok összekeverésével készültek.
,,Törj ponó foljlanti aggagot, gnlrd tisze zlízzel és mézzel, szűrj át ezen a masszdn
tengeri olajat és forró cédrunlajat!"

Egy másik recept azt írja eló, hogy megvárított és összezúzott almát és
bodzagyökeret keverjenek el sörben, és itassák meg a beteggel.

A reccptkönyv epen maradt részében azonban nem esik szó sem az
adagolásról, sem arról, hogy az egyes recepteket milyen b€tegség esetén javasolják.
Mindez a tábla sérüt részén lehetett, vagy pedig a sorozaülak egy másik táblájrin,
Penze az is elképzelhetó, hogy csupán a nippuri iskola egyik tanulóiának
gyakorlóuiblá|a maradt ránk.
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A bábák

Az ember egeszsegéről gondoskodó személyek kózü nem hagyha§uk ki a bábát
sem, akit sumeri.iü sa-zu-nak, az,,anyaméh ismerőjének", akkád!| sabszútumnak 9n

neveztek.
Ismerjiiü< e foglalkozás ósi olalmaáiát is: az Atrahaszísz-eposzbul (I2. fei.)

a bölcs Mami istennónek, az,,istenek bábájának" kellett segédkeznie az ember
teremtésében. A sumer-akkád ábecéskönyvekben vannak olyan sumer kifejezések,
amelyek a sa-zu akkád megfelelöieként nemcsak a sabszútunoí, hanem a

galldbwnot (= borbély) is említik, ugyanis a bába első feladatai közé tartozott _ és
tartozik máig - a szüő nó alhasának leborowálása.

A bábák szrimos cselekedete persze mágikus jellegú volt: a szüló nő testére
rátették a ,,szüés füvét" vagy a ,,szüés kövét", amelynek kimélyített üregében kis
kaücsot helyeztek e| a nagzat szimbólumaként. Elmondták a ráolvasást is,
elsősorbarr a vészt hozó Lamastum ellen (8, fej.). A szüő nó testét a szüés
meggyorsítása érdekében olyan utak porával elkevert olajjal kenték, ,,írmeíTe az

emberek a legtöbbet járnak".
A már említett ,,kézikönlv" utolsó uiblája a szüés kórülményeivel foglalko-

zik:
,,Ha a terlrcs nő honloka sórga, a glennek, akit hord, fiú . . ., ha homloka fén2lőn
|ehh, a glermek, akit hord, leány - gazdag lesz; ha fekete, a petmek, akit ho ,
letiny - békiben fog élni; ha piros, a gemlek, akit hord, fiú - meg fog halni."

Jóllehet a szii{észettel az orvosok foglalkoztak, amint arról Ur-Lugal-edina
Ur-i pecséthengere tanűkodik, a szüó nók ellátása mégis elsósorban a bábákra
maradt. Foglalkozásuk köztiszteletb€n állott, és bizonyos ménékig hivatalos iellegű
volt. Egy Szamszu-ilú,rra-kori bírósági iegyzőkónyvben fennmaradt egy vita az apa
kilétenek megállapításáól: a jegyzókónyv tiizetesen leiria, hogy az elhunlt apa

anyja azt a bábát hívatta tanúnak, aki menyének az unoka szűésénél segédkezett. A
bába anúvallomása akadályozta meg a nagybácsikat abban, hogy az utószüóttet
kitagadiák. ct

Az asszír uralkodók udvari rendeleteikben a bábát rendszerint a templomi
qadistun-papnők mellett említik, akikkel egy házban lakoa. A qadishnnot gyakrart
fogadák fel dajkínáls társadalmi helyzetét Hammurápi törvényei rendezték (9.

fei.).

A kórhltzak és az elmebetegek menhelyei

Kórházak nem voltak Mezopotámiában, de azí a házat, amelyben beteg feküdt,
kívtiLlről is meg lehetett küönböztetni, a beiáratot aszfaltos gipsszel kenték be,
amuleneket akasztottak ki rá istenek és démonok smbrocskáival, s a küszöb alá néha
ádozati állatot á§tak el. A beteg ágya mellé tömiénfüStölőt és fáklyát, fejéhez
gyakran ádozati gödölyét tenek.ez Hammurápi tórvényeiben (l48. §) meghagyja a

férinek, aki elvált a feleségétől annak sűyos betegsége miatt, hogy élete végéig
hailékot biztosítson az asszony számára.

Az elmebetegeknek sem létesítettek menhelyeket. Kiilönbséget tettek a műó
betegség, a artós elbunrlás és az elzülés között. Sót a gyengeelméiűeket,
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ánalmadanok lévén, bizonyos udvari ceremóniák alkalmával arra használÉk fel,
hogy eliátszas§ik velü az uralkodó hasonmásának szerepét:

,,Mihelyt fuaüban beki'oetkezik a hold/oplathnzás, a gengeelméjűt ültetik a király
fullete, hogl a hzdoezőllm napok a k;rál! szóndra ne jelenthesenek úeszél!L'\'

A hallucináó szanélyek szinte kínálkoztak a ráolvasásokhoz és a iövendö-
mondásokhoz. A már emlitett kézikönyvben például ez áll:
,,Ha oalaki sokáig beteg és félrebeszél, hog bárónyt lát - belzg marad és meghal . - .

Ha oalaki wkóig kteg, és félrebeszé| hopl gazelLi,t lát, ez a beteg me8g)ljglul.')a
A racionalizmus az ókori gondolkodás több teriiletén is összeütközött a

metaíizikával, de ez a konfliktus talán sehol sem élezódött ki annyira, mint az
orvostudományban. ott, ahol az ember élete és egészsége volt a tét, lerótrák ugyarr
a kötelező adót a termeszefölöni erők világának, de kiizdöttek is e világ ellen.
Ebben a szivós küdelemben vett ré§zt máí a sumer azu is az első vegyésszel és
gyógyszerésszel együn. Sőr mintha olykor maguk a ráolvasik és démonűzök is
megseitették volna, hogy nem érhetik be a démonokra és az istenek érintésére való
hivatkozással, és az élet sziikségleteit olyan eszközökkel kell kielégíteniük, amelye-
ket maga az élet igazolt.

26l
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A világinodalom legrégibb kincsesháza
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A szépirodalom első kepviselőie

Az asszíriológusoknak azt az álítását, hogy a Gilgames-eposz a világirodalom
páratlan alkoása, az irodalmi kózvélemény ma már fenntartás nélkül elfogad|a.-
Ezzel egyben elismeri a rnezopotámiai irodalom elsódlegességét is, amelynek
valószínűeg ez az gposz a legkiemelkedőbb alkotása. Ma már nemcsak az
asszíriológia, hanem az egyetemes irodalomtudomány is tudni szeremé, miből
alakult ki ez az irodalom.

Alig egy éltDede a szakemberek válasza még egyértelmű volt: az írás
kialakultával az emberek kezdetben csupán a iövedelmeiket és kiadásaikat iegyezték
fel, és csak kesőbb írták himnuszokat és kólteményeket.l Akadt néhány irodalomtör-
ténész és assziriológus, aki ezt az űít megpróbálta a feltételezett szájhagyománnyal,
a folklónal kitölteni, mig aztán a Tell Abú Szalabih_i régészeti lelet' meglepó
megoldással szolgát: a nagyon korai eredeni táblrik közt találtak egy olyat is,
amelynek szöve8e nem leltár vagy elszámolás, mint az ugyanebből a korból
származó suruppaki vagy uruki tábláké, hanem irodalmi alkotás: a kisi templom
himnusza,

Ez persze még nem az a nagyszerű költészet, amelyet a virágkor alkotásaiban
megcsodálunk, van azonban egy érdekessége: a himnusz bizonyíthatóan archaikus
formában rnaradt fenn, lényegtelen változtatásokkal, csaknem nyolc évszázadon
keresztii{. Az i, e. 27. századi sumer ember éppúgy a kisi templom himnuszával
fohászkodott Enlil istenhez, Nippur oltalmaájához, mint a 19. századi babilóni
lakos, es ugyanazokkal a szavakkal imádkozon Nibada istennőhóz, az knoki
mesterség oltalmazó|ához. Anól énekelt, hogy a kisi templom ,,cstlcsát az orszdg
öszes többi tanphma fiilé emeli . . , hatalmas, igazi tanplom, égig erő . . . Maga az Eg
uralkoüja" Enlil isten úseli koronakthtt a fejen."

A sumer Panteon bonyolultságát és kiterjedtségét (8. fej.) tekintve nem
csoda, hogy egész sor himnusz keletkezett: fennmaíadt tóbbek közt Ur város
templomának himnusza, az uruki újévi iinnepségek himnusza és Gudea lagasi
uralkodó nevezetes kettős himnusza, amely Ningirszu istent dicsőíti. Szerzőie
hatásos formát váaszton: a iövendölést tanalmazó álmot (8. fei.). Gudea elmond|a,
hogy ámában hatalmas, égig érő koronás óriást látott, aki isteni madarat tartott a
kezében,lábáná szél súvített, jobbján és balián egy-egy oroszlán ált. Amikor felkelt
a nap, egy asszony iött íróvesszővel, majd egy férfi, aki agyagtáblára felvázolta egy
templom alapraizát Gudea ezenkívül küönféle epítkezéshez sziikséges szerszámo-
kat, téglát, követ láton, valamint egy szamarat. Az álom megfejtésére maga Nanse
istennó vállalkozik: az óriás l-agas fóistenét, Ningirszut jelenti, aki az álommal
parancsot adon egy templom építésére, ezért szerepeltek az áomban az építkezéshez
sziilkseges szerszámok; a többi álomalak szintén isteneket ielképez, a szamár pedig
magát Gudeát. (A G}ganes-Eosz cselekménye is jóvendőmondó áommal kezdó-
dik, amelyet Gilgames ,,rnindentudó bölcs" anyja úgy fe|t meg, hogy fia hamaíosan
hűseges társat kap, Enkidut.) Mindkét motívum arra utal, hogy az irodalom
fejlődésenek ebben a szakaszában az irodalmi alkotások szorosan összefonódnak a
vallással.

A szó szoros értelmében ven vallásos irodalmat természetesen a himnuszok
képvisel\ amelyek mind a jelzők, rnind a kö|tői kepek megválasztásában erősen
ragaszkodnak a hagyományokhoz. Nem meglepő, hogy az akkád himnuszok igen
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nagy hasonlóságot mutamak a korai sumer himnuszokkal. Bármiféle elemzés helyett
állion in egy részlet Samas isten himnuszákil, amelynek már a teriedelme is
tekintélyes, több mint kétszáz sorból álll:

,,Beragngod a söhltséget, az ég boltazatót,
elpusztítod a gonoszt fent és ahnt . . .

Ujjongzn fogadnak az anberek,
óh, S.bruis, fenyedfe szonjúhozik a víldg . . .

Alózattal, tértlre botuloa, kiinliiriigve és imádoa,
hangos szioal híl: téged a szűktilkiiű . . .

Aki térfue boru| megszenteled azt,
aki luidol neked, meghallgatnd imtiját.

Aldzalomn dicséik a nnedct,
és nagtsógodat magasztalj ók min&nek ötökké!' o

A továbbiakban a himnusz Samast az igazságosság isteneként dicsőítil;

,,Nina gaznlber, aki megszöhhetne a hólódkíl,
és hurhodhjl nem menekül a gonosztel)ő.

Leleplezed a bűnöst,
aki felzbanitja felesegére anelte a szeneit.

Ha úfogod a fegnrred" nem szaba,dulhat,
s fluig az apja sen segűhet fajta a bíró előtt.

Akit nem lehet megzrszfugetni, ahi gltilnolűja a g)engét,

tetszik Sárrujmak és hoszú éIeű ksz a f;ildiin."**

Elég az ószöveségi póféták és zsoltárszerzók könlweit kinyimi, hogy meglássuk,
htiny változat át egymás melletg ióllehet nem egykoru kólteményekről van szó. Az
istent Közel-Keleten hagyományosan a fényhez hasonlítottrik, mennydórges és
villrimlás közepette jelent meg, mint a legfóbb törvényhozó, De vannak más, ióval
konkrétabb párhuzamok is a bibliai szövegekkel. Közüliik a két legismertebb
témakör: a világ és az eínb€r teremtese, illetve a v2özön,

+ szabó Lőíinc: i. m,. 6?0

'* Uo,, ó7l.
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A Teremtés-eposz

A teremtés mitosza megvolt mind a sumerek, mind az akkádok iroda.lmának
kincsesházában. A sumer eposzból csak küönféle változatok néhány töredéke
maradt fenn. S. N. Kramerr megálapította ósszetartozásukat, és összeálította
belőliik a teremtésmítosz mindmáig legrégibb ismert változatát. Miról van szó a
megmaradt töredékekben ?

Amikor az istenek száma a ftildön megszaporodott a női istenség€kkel, az
istenek aggódni kezdtek, |ut_e valamennyiüknek elég élelem. A bölcsesseg istenétól,
Enkitől kértek tanácsot, ő azonban mélyen aludt a tenger fenekén, és nem hallotta
meg isteni ráísait, Ezért elküdtékhozzá anyjáq Nammut, aki ,,a Föltlet és az Eget
szülte",6 és ,,a bgelső anya, a z,vgtelen nk isten szülőanyja".* Nammu azt tanácsolia
Enkinek, hogy alkosson minden istennek szolgát, aki hozzá hasonló lenne. En]<i
elgondolkodik, és az ember teremté§et iavasolja:

,,Anyá,n, ana, anit ig magad alhotsz,
az ,istenek munkdjót ana kenlszeútsd"
Ha najd kignirtad az Abzu kiioer aga§dhi|
a minta gotsan hlszitse őhet,

alakjukat te add meg.

Ninmah lepm a segítőd ebben,

s Ninímmq E§zianna, Ninnadq Ninbara"
Ninmuga, Ninszarszardu, Ninni§nna :

szüIőtádet ők óllítsák talpra-
Anydm, nnukat te szabd 7nc8,

Ninmah a munkót kényszerítse róiuk-'. *:

A sumer eposz annak a tevékenységnek a leírásával folyatódi\ amelyet Kramer
szellemében az,,elsti selejtkészítésnek" nevezhetnénk.

Az istenek az ember teremtését lakomával iinnepelték meg, és lerészegedtek.
Az agyagúl, amelyet Enki küdött a mélyból, Ninmah nem embert, hanem
küönbözó vörnyeket, korcsokat formá: az egyiknek valamely végtagia hiányzik, a
másiknak az esze, tehát vagy testile& vagy szellemileg fogyatékos teremtínények.
Mennyi életbólcsesség és valóságérzek nyilvánul meg ebben az elképzelésberr!

A világ és az ember teremtéúvel több sumer mitikus alkotás is foglalkozotg
visszhangjukat ráolvasásokban is megtalá|uk. A sumer Gilgames-ciklus eleién is
talilunk utalást e Terentés-Eoszru5 a Gilgarnes, Enkidu és az alvilága című
költemenyben, sőt a világ teremtéséról szó esik még a kapriról szóló kóltemény első
soraiban is. Ebben az olvasható, hogyan határozta el Enki, hogy lekiiüdi a fötdre a
kapát az emberiség hasznára, még mielőn a világ tóbbi része meg len volna
teremtve,

Az egyik sumer ,,vetélkedés" (A Juh és a Gabona) annak leírásával kezdődik,
hogyan teremtette meg An isteni gyermekeit, az Anunnakú isteneket. Hogy ne
sztíkölkMjenek táplrilékban és ruhában.' a ,,Féryiő Dombon ólló hózban'' megtercm-
t€tte számukra U istent, a luhot, és Ezinu istent, a Gabonát. Az Anunnakúk
* Komoróczy c. ford., Kistükör, 4l.

*' vo.. 42,
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azonban nem tudtak áplálkozni, és sorsuk csak akkor fordult ióra, amikor,,aa
embeiségnek adtdk az élet leheletét",* hogy gondoskodjon róluk. Vagyis hát már
ekkor felmeriiLlt a gondolaq hogy az ember sorsa a munka.

E régiségéná fogva ielentős srrmer eposz mellett az akkád eposz, amely
kezdőszavairól - Enúma eás; ,,Midón fönn" - kapta címét, hét táblábol áIó
ter|edelmével szinte fenseges benyomást kelt. Az assziriológusok még vitatiák
keletkezésének ideiét, annyi azonban bizonyos, hogy fokozatosan, hosszú fejlődés
során kristályosodon ki. Némelyek, peldául von Soden, az első babilóni dinaszúa
korrira keltezik, mások Hamrnurápi uralkodásrfurak ideiére; úiabban a kassú korba
helyezik.l Az eposz végleges kanonizát szövege a ninivei kónymárból származik,
ahol teljes egészében fennmaradt az óttidik tábla kivételével, amelynek kórübelúl
egyharmada került csak eló, Az egyes táblák, azaz énekek, 120-1ó0 sorMl állnak,
igy a tel|es mű l l00 §ort tartalmaz.

Az Enúma elis Mezopotámiában szertartási szöveggé vált, és kivételes helyet
foglalt el a va.llási kultuszban,lo mivel az úiévi iiu:nepségeken a főpap telies
egészében elóadta (8. fei.). Az eposz Marduknak, az állam főistenének a dicsóítése
volt, Az asszír fennhatóság alatt Mardukot Assur isten vátotta fel, a szöveg ettől
eltekintve évszázadokon kerevíü vátozadan maradl Ez a misztérium, amely a

világnak a névtelen valamiból, a ,,sernmiből" való teremtéséról szól, mindig igy
hangzott fel Mezopotámiában:

,,Mittíín fun az ég neaetlen
s alant a fild szintazonWp;
Apsz4 az ős-kezdet, minde
dolgok tnemtője-atyja
s Mummu- Tiámat ősanydnk még

vizákhel eglbanosódtak . . ."**

Apszu és Tiámat frigyéből szíilenek az elsó istenek, Lahmu és Lahannu - az

árvizek megszemélyesítói, Az ő gyermekü volt Ansar és Kisar, az ,,égi világot" és

a ,,fiildi világot" megtestesító testvérpáI. TőliiLk származott azután Anu isten, aki a

,,maga kepére" nemzett€ Eát, azaz Nudimmudot. Ea bölcsessége és ereie révén
hatalmasabb lett őseinél: ,,akkora hős, o|nn erős, / mint Nudimmud, egl sen
ahadt-.*** Ö len a vizek és a rudás ura.

A rakoncádan ifiú istenek megzavarták Apszu álmát, aki haragjában azt
követelte Tiámattól, hogy pusztisa el óket, Annak előbb ellenére volt, hogy
elpusaítsa saiát 

_ 
terem§nényeiq de aztán Mummu tanácsára beleegyezett. Az

isteneket végiil Ea védte meg a ráolvasrj tudományával. Halálos álmot bocsáton
Apszu szemere, Muínmut me8kötözte, és kioltotta feje körül a dicsfénl,t, Apszu
te§ten pedig epüeteket emelt. Ezután megtartotta az esküvőjét Damkinával,
Házasságukból sziiletett Marduk isten, akinek két feje, négy szeme és négy füle volt,
szájáhíl lling c§apott ki, es erőben az összes i$eneket felülműta,

Tiárnat bosszút fonalt. Tizenegy sárkánytesni szómyet teremt€tt - ereik-

1 Uo,, 64
** Ráko§ s. ford., cilgames, l8.

*** Uo.. 19.
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berr vér helyett méreg folyt -, s veárükké legkedvesebb fiát, Kingut tette meg,
akit a ,,sorstáblákkal" is megajándékozott. Ea és Anu hiába próbálta őt lebeszélni a
bosszúól. Éla felsálitota hát fiát, Mardukot, hogy küzdión meg Tiámanal és
szömyeivel. Marduk csak azzal a feltétellel vállalta a harcot, ha átadják neki a

,,sorstriblákat". A dóntő ósszecsapást megelóző lakomán a lerészegült istenek
Mardukot kiráyukká választoták, akinek vava megfellebbezhetetlen.

Marduk íiial, buzogánnyal meg harci hálóval felfegyverkezve indult harcba
a négy égi szél és hét másik szél kíséretében. Közreműködésiikkel elfogta az összes
szömyet, megölte Kingut, és elvette tóle a ,,sorstáblákat". Tiámatot háóval fogta el,
és a torkába lőtt nyíllal ólte meg, amely Tiámat garatán keresztiil behatolt a szívébe.
Testének egyik feléből megteremtette az eget, a másik feléből a földet. Marduk az
ég kormányzását Anura, Enlilre és li'ára bizta, az évet felosztotta tizenkét hónapra,
maid megteremtene Szint, a holdistent, és a többi égitestet. Tanácsára Ea a megölt
Kingu véréből teremtette Lullut, az embert, akinek,,. . . tiszte s kötelesséqe lett az
istenak snlgálata".* Az istenek felépitettek Babilónt, és ott Marduknak háábol
felépítettek az E-wagila-templomot, maguknak pedig egy szentélyt. Az eposz a
szokásos formrrlával feieződik be: ,,Leültek benn, öri'münnepet iilteb, / E-szagil<iban
ülteh lahmndt.'**

Az Atrahaszísz-eposz

Ebben az eposzban rninden feüelhető, arni a korabeli hithez és tuűshoz hozzátarto-
zott: az ember megpróbálta megfejteni a rejtélyt, hogyan keletkezett a föld, amelyen
jár, és hogyan iött létre az emberiség. Az Enúma elis-Eosz me||ett az ember
származásának kerdeséve| ez az i. e. l7. században keletkezett eposz is foglalkozik,
melynek fő alakja Atrahaszísz, az ,,fuadó biilcsességű". Az eposz elbeszéli az
emberiség történetét a teremtéstől egészen a vízözön pusztításáig. Más költemé-
nyekkel való párhuzunai révén az Atrahaszísz-eposz vonzó témája az összehasonlító
irodalomtudománynak. t l

Az eposzban fellázadnak az alacsonyabb rangú istenek, akiket a felsőbbren-
dű istenek munkára fogtak, mivel nem léteztek még emberek. Ezén Mami, az
istenek gyűésenek határozata alapján, egy alacsonyabb rangú isten húsából és
véréből agyag bozzáadásával Lullu néven emberi a]akot formál, hogy az istenek
helyen magára vegye az ,,é|* igáját". Csakhogy az emberek elszaporodnak,
lármáznak, és zavariák az istenek ámát. Enlil elóször dögvésszel és hétévi aszállyal
súitia őket, de Atrahaszív e csapásokat Ea segitségével elháritia. Az istenek
haragiukban vízözönnel akarják megsemmisíteni az emberiséget, ám Atrahaszísz
ismét megmenekü: Ea tanácsára elsülyeszthetetlen bárkát épít.

Avízőzim

A vízőzüt története megmaradt az emberek emlékezetében, ió néhány irodalmi
változatát ismerjiik az ókori Közel-Keletről. Feldolgozu a témát a Gilgames-eposz
* Uo., ,111.

'* Uo., 4l.
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is, amelyben a XI. táblán a vízőzón hóseként Um-napisti ielenik meg. A vízözón
mitosza eredetileg nem tartozott ehhez az eposzhoz, csak a kassú korban toldották
hozzá. Valószínűeg ismerjii& a,,szerkesztó" nevét is, aki az eposz végleges
változatát ezze| az epizódda| kibővítette, ugyanis egy irodalmi kaalógus a
Glgaltus-Eosz szerzőjeként SzínJegiunnimút nevezi meg.l2 Az l. e. 13. száaadí
ugariti vízözönről szóló eposzban a hős neve ismét Atrahaszísz. S végii{ ezt a

mítoszt dolgozza fel a Biblia ismert elbeszélése is (A teremtés könyve ó,9-9, l7).

A Gilgames-eposz

A tisztán cselekményes, elbeszéló részek mellett az irodalmi alkotások rendszerint
íilozófiai mondanivalót is tartalmaznak. A mezopotámiai költő az ember sorsáól,
halandósigIiól és tökéledenségéről elmélkedik, a szenvedésről, amelyből erőt és

kitartá§t merít. Ezekben a gondolatokban rci|ík a Gilgatnes-eposa legfőbb énéke.
Eppen ez a mögönes filozófiai mondanivaló küönbözteti meg az irodalmi átlagtól,
de azokól a kólteményektól is, amelyekben hasonló gondolatok szólalna} meg
(Adapa törekvése a halhatadanság elérésére, Etana vágyakozása az életfú után stb.).
A. Gilgames-eposz olyan letisznrlt műalkotás, amely méltán tartozik a világirodalom
remekei közé mind történeti érteke, mind gondolati mélysége és formai csiszolsága
révén.

A Glgones-eposz hosszú f€ilődés során nyerte el végleges formáját, amiben
része volt mind a sumereknelg mind a babilóniaiaknak és asszíroknak. Szövegének
alapja hat sumer tábla, amelyeket Enlil nippuri templomának könyltrirából
ismeriink: mindegyikiik egy-egy önálló költeményt tartalmaz. Egyseges ciklust csak
a mű babilóni vátozata alkot.13 EbMl a7. sziaadi, tizenkét tiblából álló kanonizált
változatból, amelyet Ninivében fedeztek fel, néhány sumer költemény kimaradt. A
ninivei könyvtár ímokainak érdeme, hogy e mű tel|es egészében fennmaradt; sőt mi
tóbb, kiilönálló részeit a saját elképzelésiik szerint eggyé olvasztották, kómyezetiik
és eszmeviláguk ttikörkepeként.

A Gilganes-eposz már az ókori Keleten tulnőtt a nemzeti irodalori keretein.
Hattusasban előkeriiüt egy tábla, amely kivonatos hettita fordításban áíta|mazza a

kanonizált asszir vátozat első öt tábláiát. Ugyanott megtalálták, bár töredékesen, az
eredetit is: az V. és VI. ábla akkád másolatát. Az eposzt hurri nyelvre is
leforditották; Hamxasban ebből is találtak töredékekeg ami a kutatók számára nagy
meglepetes volt. A \rII. tábla róvid akkád részl€tére palesztin terúleten, Megiddó-
ban is rábukkantak. u

A kutatók arra is választ kerestek, vajon bekerült-e Gilgames mítosza az
antik kulniLrába. A kulcsot néhány személynévben vélik megtalálni. Például
Gilgames henita nevét - Ulus - kapcsolatba hozzák Odüsszeusz, azzz ayxes
nevével. t5 Kalüpwó (görögű: ,,elreitó") nímfa nevét összekapcsolják a Gilgames-
eposa hasonló szereplőiével, Sziduri kocsmárosnóvel (foglalkozásneve, az akkád
szab,ítu ,snegíogót" is |elenüet). Vannak tartalmi hasonlóságok is: a hőst az említett
nók tártóztatiák fel útiuk6an, igy csak bonyolult kitérőkkel érhetik el céljukat.
Persze a hasonlóságok nem jelentik azt, hogy kózvetlen átvételről van szó: arra
nézve, hogy a mítoszi hagyomány közvetlenül folytatódon volna, nincs kézzelfogha-
tó bizonyítékunk. Az azonosságok az epikai műfaj formálásának tórvényszenisége-
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ivel is magyarázhatók. llasonló elképzelése\ amelyek minden feilett kulórájú és
mélyen gondolkodó népre jellemzők, a régebbi megfogalmazástól fúggedeniil
ismételten kialakulhatta}.

Az antik világ ismerte a főhős nevét, persze görögtis formában Gilgamosz_
ként, mégpedig egy Babilóniába helyezett cselekményből, így elképzelhető, hogy
nem csak véleden egyezésról val szó. Claudius Aelianus órizte meg a tórténetet az
állatok étetéről szóló szórakoztató művében (Da natura animalium): Szenehor
babilóni uralkodónak megjövendölték, hogy leánya meg fogia fosztani a tróniától,
ez'éíí bezáraíja ót egy toronyba, és amikor ott gyermeket szü, az uralkodó
parancsára az őr a csecsemőt leveti a toronyból a mélybe. Egy sas azonban elkapia,
és egy kenbe viszi, ahol a kertész befogadia, és a Gilgamosz nevet adia neki. A
jövendólés beteljesü, a talált gyermekből Babilón királya lesz.to Az elbeszélés
felninóen emlékeztet Sarru-kín csodáatos megmenekülésének legendáiára, még a
befogadás módjában is, és Mózes bibliai történetét is felidézi. Egyelöre nem tud|uk,
Aelianus melyiket ismerte a kettó közül, vagy egyáltalán ismerte-e valamelyiket,
még ha unítója, Pauszaniasz nagy érdeklődést mutatott is a mitológia iránt 17

Theodor Bar Koni héber szerző szkolionjaiban* is szerepel Gilgames neve mint
Ábrahám egyik kortáísáé. t8

Mive| a Gilgatnes-eposzal itt nem foglalkozhatunk olyan részletesen, ahogy
megérdemelné, utalunk néhány régebbi kiadására. Csehül eddig két forditása jelent
meg: elsőként Ferdinand Stiebitz ütette át cseh nyelvre a második világháboni alatt
(Schon l93,l.es német kiadása alapján), Lubor Matou§ forditása pedig l958-ban
látott napvilágot Ez idő verint alapvetó forrásunk az utóbbinak átdolgozott, l97l.
évi kiadrisa, aínely tarta|mazza a mű értelmezését, és szövegmagyarázó jegyzeteket
is közöl.**

Az eposz címszereplőiét nemr€ még mondabeli uralkodónak taították, ma
mrir a 28, és ?7. század fordulóján élt történelmi személynek tekintik. Uralkodásá_
nak keltezését az asszíriológusok Uruk városfalainak kormeghatározásából vezenék
le. tq Az eposz - a műfaj törvényszerűségeinek megfelelóen - az uralkodót úgy íria
le, mint kétharmad részben isteni, egyharmad részben emberi lényt; isteni lénye
ellenére halandó és emberi érzelmek töltik el: a barátság utáni vágy és a
halálfélelem.

Az eposzban is ez a két fő eszmekör bontakozik ki: az emberi barátság
motíl,uma, amely nélkiiü nem lehet sikerrel kalandba bocsátkozni és küdeni; és az
emberek kózös végzrtétől, a haláltól való félelem. Gilgames az eposz kezdetén
zsarnokként jelenik meg :

,,. . . anydtól fuit elszakítjq, éjjel-nappal falakat épít;
asszonytól urát ekzakítja, ejjel-nappal falakat épít;
a jeghelűket ekzakítja éjjel-nappal falakat épít."***

* Rövid magyarázó jegyzet az aotik iók műveüez. - Fortl
** A legutóbbi iavitott cs€h kiadá§l L. Matou§ az olva§ók Klubja neű köóy!§orozatban adta ki

l9?Gbqn. - Ami a Giltames magyarra való átütetését illeti, többen lefordították ki§ebb-negyobb
re§z€it, M viálo8atá§t adott b€lőle weöre§ sándor. Az eposz eddigi le$eliesebb kiadása Rákos
Sándo. tolmácsolásában ielefi meg három alkalommal: Gilgames (Budapest 1960), Gilgames,
Agyagtáblák üz€net€ (Budap€st 19óó; 1974), _ Szerh-

*** Rákos S, ford., Gilgames, 88,
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Változást csak az istenek beavatkozása hozhal Aruru istennó egy nagy ereiú
sztyeppi vadembert teremt, Enkidut, aki a gazellrik takarmányát eszi, tejiiü<kel

táplákozik, és félelmet kelt a pásztorokban. A pásztorok egy örömlányt kiiüdenek
Enkiduhoz, így sikeriil megfosztaniuk ót elemi ereiétől, mert az állatok az emberrel
va.ló fintkezése urán már nem fogadiák be maguk kőzé. Az örómlány emberi
érzelmeket kelt benne, és felébreszti értelmét. Enkidu meg akar mérkőzni
Gilgamessel.

Gilgames Enkiduról rilmában énesül: any ja, Ninszun az álmát úgy fejti meg,

mint egy ióslatot, anely szerint Gilgames erős és hű barátra talál. A két hős elóbb
megkiizd egymással :

,,Nekitüzaetlae ölre mennef
öklelőznek aeszett konkkénL
Kiszakad az ajtótábla,
megrantg a fal."+

Mérkőzésiik eldóntetlenü végződik, és a hősók barátságot kötrrek. E barátság első
próbáia Gilgamesnek az az e|határozása, hogy harcba indul a cédruserdőt őrző

szömy, Huwawa ellen. Enkidu habozik, de Gilgames meggyözi:

,,Féle<l a halált, rantgsz faleoélként
te gttiaa hős, erőd is elhágt?
De nézz reóm, amint elől meglek!
Ktjzless bótran, nmessen szdd, rc felj!
Ládd" en nem íéleb mert ha meg kell halnom
e harco6 hír-na;em őrijk leszen!"**

Gilgames nern hallgat az uruki vének tanácsára, sem tanácsadóinak figyelmeztetésé-

re, és harcba indul Enkiduval, Huwawát szekercével és karddal megölik, és

megszerzik a cédruserdőt.
Az eposz \rI. tibláia egy{a|ta közjáték, ahol a két hös igaz barátsága ismét

királlia a póbát az égi bika ellen vívott harcban, amelyet a Gilgames által
visszauasított Istár istennő szabadított Urukra (8. fej.). A két hős legyózi az égi
bikát, es sikeriiLket diadalmenenel és lakomával iilrneplik meg Urukban.

Az eposz másik eszmeköre a VII. áblával kezdödik. A hősök sorsában

fordr,rlat ál be, amit a görögök késóbb találőan (puól)oa ueóv-nak, az,,istenek
glűóletének" neveznek. Az Anu isten által kiildött rilom megjövendóli Enkidu
szégyentelies halrilág ami a hóst réműettel tölti el. E látomás leírása az eposz

legszuggesztívebb része:

,,MorajloU az ég, aisszhangozta a fiild,
és bözöttük óllt@n ell!
MelleUeln temett eg) mlbe1 atca sötét wlt,
arca az Anzu maáirehoz hqnnlítolt,

* Uo., 10G-l01.
** Uo., I04.
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heze oroszlánmancs znlt, hiimp saskaronl.
Hajonndl megagadntt, és durudn róm fiirmedt.
Majd letepte ruháimat,
és meztebnül a tűzfolyalnba dobott."

,,Majd rednftitt s keselyíiszómyah sarjadnk nyotlban karjainkil.
,Kijlvss engsm, úglmond kiivess hát! Irkalla hajhkóba szdllunk!
A sőtétség hózdba szóllunk! 'Soha-víssza' úton riipűli,ink!
A hdzat, azt az éjsöűtet, nem hagja el üibbé, ki eryszer
magas küszöbét ótal@te, Fény nélkül él, ijrijn nélkül él
a hakil hózq, vwhsöűtbm imbolygnak ott-lenn az drnyak,
port isznak és ag)aqot esznek . . .<<'*

Az álom beteliesiil, Enkidu meghal, és Gilgames gyászolja: a haiát tépi, és
megszaggatja köntösét. Királyi ternetést rendez Enkidunak, és kifaragtatja a szobrát.
Bensóleg teljesen megváltozik. Már nem vágyik barátságra és dicsöségre, egy
gondolat gyötri, hogy ő is Enkidu sorsára juthat.

Hogy elkerüje az emb€r végzetét, Gilgames oroszlánbőrbe és szennyes
rongyokba öltözve útra kel; meg akarja találni az órók élet dt}át. A vízózön hóség
Um-napistita keresi, az egyeden emben, akit az istenek halhatadansággal ajándé-
koztak meg. A tenger panián elbeszéli Sziduri kocsmárosnőnek hőstetteit, barát|a
elvesztését, és megvallja halálfélelmét. Cserébe szinte hedonista tanác§ot kap:

,, Hoaó rohansz, Gilgames ?
Az életet, unit keresel, meg nqn tallihd!
Amikor az istenek megterantették az embeiséget,
az embetek ntsdval a haak futűb
ez életat neg maguknak tertotűk m28."

,,Hasad töltse ííjszeres étek,

Vigadj ejek-nappalok hosszón
B arótaiddal lakmló z oa,

Este-reggel a zme szóIjon!
Ru }uirl r agn § on hófe hern,
Testedet fiirdexl, hajad k d neg,
Ót i;nnnel tekint s gl etneke dre,

Ókld magadhoz fekséged -Igl tekz el az anber-(nijmmel."**

Gilgames azonban nem hallgat a tanácsra, és arra kéri Szidurit, mutassa meg neki
az utat Um-napistihez. A kocsmárosnő elküldi ót Ur-sanabi révészhez. Akárcsak
Szidurit, a révészt is megijeszti a megviselt küsejű Gilgames, aki neki is elbeszéli
éleftörténetét. Ur-sanabi elviszi a jövevényt Um-napistihez, s Gilgames elmondja
neki útjának célját:

* A vers második resze Rákos S. ford., Gilgames, l29.
+* A vers íltásodik részet idezi: A nö az ókori Keleren, s#kely A. ford., Budape§t 1975, 32.
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,,Hős Enkid4 szfuem bafótja, elment, s többe t:issza se tér mdr . . ."
,,Talón én is mellé zuhanjak, a ftI ne keljek soha mdr?""

Um-napisti igyekszik meggyőzni Gilgamest törekvésenek hiábavalóságáól és
sorsának elkeriiLlhetedenségéről ;

,,Ígg van rninden haLilra szónaa

Épltesz ka meg teglahózat ? Veszel magadnak feleséget?
Megosztozol funvereiddel ? Kötesteket cserépre oésed,?

Mire mindez ? Mi tart iiriikké? Htiz? Epaseg ? Jeleh ? Kijtáek ?
Tudod: mind.ez nagnn núIandó! Sírtdblóid is elenyésznek!

bnber-e még, mondd, a halott is? IJpe, hogl nem? Ó mar nem anber!
Alujhaz hzsonlít, fu rnégsan! Aki meghalt, nem áImodik mdr!
Szoborhoz hannlít, de mégsem! Holt kő az, de ne is oolt élő!
A halál mindenhez hasonlít, de nem azonos semmioel san!

Soklt tudnak az Anunnabik s Mammétu is, a mrvterantő,
hajszál se hull le úgl fejünkről, hog mvówknil hűnyoznék -
élet-ha]dl urai őb dc annak napját, mikor ez élő
elhíaatik, nég ők se tudják!'**

Gilgames mégis unszolja Um-napistiq hogy tárja fel előtte a halhatatlanság titkát.
Um-napisti elbeszéli neki a vízózónt, ami kitölti az eposz XI. tábláját. Ám Gilgames
tovább unszolja, mire Um_napisti próbának veti alá: ébren kell maradnia hét nap és
hét éjjel. Gilgames azonban, mihely leül, nyomban elalszik, s ezzel e|vesziti a
halhatadanságot.

Um-napisti felesége megsajnália Gilgamest, és közbenjárására Um-napisti
még egy utolso tanácsot ad a hősnek a halhatatlanság elérésére: szálljon le a tenger
fenekere, és ott vakitsa le az örök iíjúság füvét. Gilgames súlyos kóveket köt a
lábára, alámeriiLl, megtalália a varázsíúvet, felhozza, és hazafelé készüődik. Indulás
előtt még fel akar frissiillni egy forrás vizében, de mig fürdik, egy kígyó ellopia a
füvet: levedli bőrét, és aáta a kigyó halhatadan az ember helyen. Gilgames
keservesen zokog, de most már meg kell bekülnie ,a sorsával. Az eposz a hósnek
Urukba való visszatérésével és _ eppúgy, ahogy kezdódött _ az úruki várfalak
magawtalásrival végződik.

A kanonizált kiadáshoz még hozzátoldonák a XIL tábláq a Gilgames, Enkűlu
és az abildg című sumer eposz második részének fordítását, amelyben Enkidu
elbeszéli életét az alvilágban.

A szinte titáni vágyakkal és fausti eszmeiséggel telített Gilgames-eposz a maga
saiátos .._ gilgamesi - vágyaival és eszméivel gazdagitja a világirodalmat.zr Es
ebben páratlan. Evezredek műtán sem veszitette el varázsát z ng[y megragadta a
hangok nagy cseh mesterét, Bohuslav Martinút is, és egy lenyűgözó zenemű
megalkotására ihlene.zl

* Rákos s. fofd., Gil8áme§, l45,

'* Uo., 1,1ó.



Klíma / Mezopotámia

Az Adapa-eposz

Az órök élet utrini vágy egy i, e, |4. századi akkád eposzban is megjelenik, amelyet
El-Amama levéltárában (3. fei.) uláuk meg, de úibabilóni változatban is fennma-
radt. Hőse Eridu kirrilya, Adapa. Halászat közben a megszemélyesíten Déli Szét
felborítja a csónakját, és kis hi|án elstiLllyeszti. Adapa bosszúból eltöri a szél
számyát, így az nem tud a_szárazföld felé fújni. Anu isten iónak látná megbiintetni
Adapát, akit ottalmazóia, Ea isten meg akar óvni a büntetéstől, ezén azt tanácsolja
neki, hogy gyászru}uit ölwe menjen fól az égbe, és kérjen bocsánatot Anutól, de ne
nyűion az égben sem ételhez, sem íalboz. Az égi őrók közbeniárására Adapát
felmentik a biintetés alól, és lakomára hívják meg, ahol Anu felkínrilia neki az örök
élet ételét és iulát. Adapa azonban Ea nnácsa szerinr mindkenőt visszautasítia, és
így nem váhat halhatatlanná, vissza kell térnie a földre.2a

Az Etana-eposz

Jóval a mondabeli görög repiilők, Daidalosz és Ikarosz előtg az óbabilóni korban
keletkezett az Etana-eposz. Etanát, Kis város ,,vízözón uuini' 13. kirrilyáról, akit
,,égbe emelkedett pásztomak" neveztek el, az utód utáni emberi és férfiű vágy
bajtja az égbe, mert megü.rdta, hogy asszonya csak a varázsereiű ,,sziilés füvének''
elfogyaszása után lesz képes gyermeket sziilni, Az eposz óbabilóni, középasszír és
úiasvír változatban is fennmaradt.l A királyt egy saskeselyű röpíti a nap felé, ahol

- Samas isterr tanácsa szerint - a varázsfű megszerezhető. A sast Etana egy mély
g&örtxil wabaditja ki, ahová egy kígyó taszította (xI. kép), mert a madár
meggyalázta barátsrigukat: felfalta a kígyó fiait. Eana meggyógyítja a sas eltört
szárnyág s az hálából felszáll vele a nap felé. Az eposznak ez a része szinte
valósághű tudósítás a repüés élmenyérölró:

,,Riipült a sas kétszer at óra hosszat,
ily szól,vl szólott újfiinn Etarui}toz:
lNézz fu baútom: nilym btt a ftld?
Tekintsd a tengett Ekur partjaink<

llA fiild, bardtom, hepseghez hannlít.
A tenger meg t-ówli pízeséshez.<

RiipüIt a sas hltszer hét óra hosszat,
ily szooal szólott tjifrinn Etanűoz:
>Nézz Ie, barótom: mi$en lett a jlild?
Tekintsd a tengert lhur partjaink

lA föld, barótom, erűhöz hasonlít.
A tenger meg: hegli taaacsha<

Rdpűlt a sas kétszer h,it óra hosszat,
ily szóul szólou ulgül Etanűoz:
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>Nézz h, barátom: milyen lett a ftkl?
Tekin*d a tettgert Ekur partjaink

llA fiild, barátun, ugarhoz hasonlít,
A tenger meg: kbsiny herti medence.('a

Etana végü szédtiüni kezd, félelem fogia el, és nem akar tovább repülni. Még
megfud'uk, hogy később valóban lezuhant a sassal, de további sorsát nem ismerjiik,
mivel az eposz vége nem maradt fenn.** Meglepő a ávolodó föld látványának
élmenyszení leírása, hiszen a mezopotámiai ember nem láthatta lakóhelyét nagyobb
magassághil.z A jelenet bámulatos kepzelőeróről tanúskodik. Szerzőjére az eposz
irányzatosságából következtethetiirrk: akárcsak az Adapa-Eoszt, ezt a művet is
áthatja a babilóni vallási idmlógia. Az ember tehetetlenségét hangsűyozza a
t€rmészet erőivel szemben, amelyeknek legyőzése csupán az isteneknek és papi
képviselőiknek a kivátsága.

lllrzu, az isteni viharrnadár

Hasonló célzatosság iellemzi az Anzuról, a viharmadárrólzs szóló akkád eposzt is.
Anzu elrabolia Enliltől hatalmi |elvényeit, a ,,sorstáblákat", és elröpül velük a távoli
hegyekbe. Ea unácsíra Ningirszut küldik hét szél kíséretében Ánzu iiüdözésére.
Ningirszu kilövi rá nyilát, Anzut azonban megvédik a vatázserejű táblák: a
nyílvessző céliát téveszti. Az istenek kóvetkező döntése szerint Anzut meg kell
némítaní, hogy ne tudia ráolvasással eltéríteni a feléje lőtt nyilakat. Az eposz vége
elveszett, de a fennmaradt töredékből arra következtethetiink, hogy végül ismét az
istenek gyózedelmeskedtek afölótt, aki megpróbált szembeszállni veliik.

Az Innin-ciklus

A szerelem islennője az ókori Keleten is sok költemény központi alakia volt,
Mempotámiában az Inninról - azaz Istánól - szóló eposzok valóságos ciklust
alkottak.29 Az Inninről szóló egyik legrégibb éneket (Innin és Dumuzi az Ebt
hdzában) nő kőltőtte: az akkád Samr-kin En-hedu-ana nevű leánya. Kivételes eset
a mezopotámiai irodalomban, hogy ismerjü a szerző - méghozzá női szerző -nevét. Az akkád hercegnó, papnő és kóltőnő ebben az énekében isteni oltalmazóiát
magaszalia. Leírja, hogy Innin, aki eredetileg az istenek szolgáló|a volt, Anuval
kötött házassá8a révén a panteon csúcsára emelkedett.3o

A ciklushoz tartozjk az Innin alvilági útiát feldolgozó, ,4 nagl égből a nagy
ftkl felé cimű qow- is, egy ismereden szerző műve, a mezopotámiai irodalom egyik
leghíresebb kóltemenye.lt Az eposzb<íl nem derúl ki, miért szánta rá magát Innin
erre az utazásra. h mű zzzal a ielenettel kezdődik, amikor az istennő - magára

*Uo., 83-84.
** !'alószínú hogy Etana tnegszerezte e ),szüIés fúvét", men a Sumer királylista tud a fiáról is. Néháfly

utóbb előkerült szóvegtöledék i§ arrá €trg€d köv€tkeaeúi, hogy Etana tűélte a zuhanást. _ c, E
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öltve haalmi jelvényeit, iinnepi díszbe öltözve, gyöngyökkel felékesítve, szemét
kifeswe - arra kéri tanácsosát, Ninsubuí, hogy ha alvilági útjáól három nap
műva nem téme vissza (három napig élvezhette a vendég|ogot), kónyörögjón éne
a legfőbb isteneknél. Innin az alvilág kapuőrének azt mondja, hogy részt akar venni
sógora haloni torán, ugyanis nővérének, Ereskigalnak, az alvilág úrnőjének férie,
Gugalanna meghalt. Az a.lvilág kapui egymás után feltárulnak előtte, de teljesítenie
kell Ereskigal megalázó feltételeit. Ezutrin következik Innin drámai útja az
alvilágban: egymás után lép be a hét kapun, s mindegyiknél megfosztják ót
valamitől, isteni és emberi méltóságIínak egy-egy ielvényétól :

,,Miűín belepett,

a mezők komndjdt, a kaldszt a fejből kwtűk.
>Mi ez ?kt

>Hallgass, Inni4 az allliltig töroénye ,iruénlesük;
Innin, az alzliLig tönlén2ét szdd ne káronoljak<'*

A második kapunril elveszik lazurkő mérőnádját, a harmadiknál lazúrkó nyakláncát,
a negyediknél drágakóveit, az ötö'diknél arany karpereceit, a hatodiknál ékkövét. A
hetedik kapunril levetik róla uralkodói köntösét, és a megcsúfolt, gömyedt istennőt
Ereskigal elé vezetik. Erre Ereskigal

,,szarait rai anelte, a halál szemét,

szaúót elléne szóIta, a ronttis sz"lzldl,

igéjét elbne kűltouq a büntetés igéiét.

A beteg nő holtra aálik;
tetanét bqíóra akasztj áh. " * *

Amikor Innin három nap műva nem tért vissza, Ninsubur

,,sírdssal töhi meg a2 egel érette,
jaiszót íakaszt a cmrnobban érette",***

és sorra segítséget kér Enliltől, Nannától és Enkitöl, Enki azt tanácsolj4 hogy küdje
le az alvilágba Kurgarrut és Kalatumrt az ,,élet füvével" és az ,,élet vizével". Egy
ú'abb töredék leííia a szertartásos fogadtatást, amikor a vendéglátó köteles a vendég
kíván§igát telie§íteni :

,,a loljló z:izét kínilja nekik, de nern fogadjók el,
a ftM gabonQát kíruilja nekik, de nern fogadjáh el.

llA karón Iógó tetalet (rdd nekünkk - í8, beszéltek."****

' Komoíócay G. foId., Kistilkór, l77.

" Uo.. l78.

.... Uo.. l82.
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Ereskigal kiadja a tetemet, ök pedig felélesztik:

,,Egltihüh az élet fiiút hinreue rd,
má§huk az élet vizét hintette fó
s Innin talpraáIlt.'*

De addig nem hagyhatia el az alvilágot, míg nem állít valakit maga helyett. A
történEt b€feiezését ez esetben is egy másik töredékből ismeriürz: Innin úgy dönt,
hogy Dumuzi, a növényvilág istene maradjon helyette az alvilágban, és ót
félévenkent váltsa fel a nóvére, Gestinanna, hogy a ftildón meg ne szakadjon az élet
kórforgása.

Az ,rErra-eposz"

Ez a akkád eposz is alvilági témájú öt táblán mintegy hatszáz sorból áll. Az i. e.
l l. századból származik.33 A diihóngő isten, Erra tombolását írja le, akit Szibitti, a
,,hét ísten" háboríton fel. Az emberiség megmentése érdekében az istenek követe,
Isum próbálja feltartóztami, de havtalan, Erra úgy valósítja meg tervét, hogy
amikor Marduk egy idóre - amíg me8tisztítják uralkodói jelvényeit _ átadja neki
a hatalmat, megígéneoe vele, hogy hatalmával nem él vissza, megszegi adott
szavát: Babilóniára dögvészg zűnavart, sőt polgárháborut kiild, amivel a végsókig
kiélezi a helyzetet. Csak a legnagyobb pusztulás kózepefte tér észhez, elismeri
vétkét, és.lecsillapítia az elszabadított gonosz erőket.

A biilcseleti költemények

A mezopotámiai irodalom nagy részét ezek a költemények teszik ki; filozófiai
elmélkedések s természetesen korabeli vallási képzetek hatják át őket. E nagyon
kiterjedt műfai alkotásai három gyűiteményből szólnak hozzánk. Formájában és
taítalmában is igen |ellegzetes u az i. e. 2. évezíed végéről szrlrmazó akkád
költem€ny,34 ainely huszonhét egyenként tizenegy soros szakaszból áll. A huszonhét
szakaszkezdő vótagjeleit összeolvasva értelmes mondatot (akrosnichont) kapunk:
,,Eq Szaggil-kínam-ubbib, masmasu(_pap), hódolója (az) istennek és (a) kiráy-
nak."** A mű pesszimisu hangvételű beszélgetés egy hivő ember és kételkedő
barátja közótt, aki elpanaszolja meg nem érdemelt nehéz sorsát, szenvedéseit és
nyomoniságát. Barátja azza| érvel, hogy siken csak az aíat, aki istenhez fordul, és
gazdagságra csak az tesz szen, aki az istennö alázatos kérelmezóje. E felfogás élesen
tiikrözi a babilóniai vezető réteg befolyását. Végiil a hivó kétségek közt hánykódó
barátjával elmondat egy könyörgő imádságot az istenekhez, újabb segítség és
könyöriilet rernenyében. A mű, amelynek cime Babilóni theodicaea,***1' a ió és a

* Uo.
" Komoíóczy G. ford.. Gil8ame§. 34l.

*** l§t€n tökélclességét és mindenható§ágát a világban meglevő bajoktal és [yomoíúsággal
összee§/eztetni i8y€kvó teológiai fit. _ Ford. _ A költemény ma8yarul Pana§zok és
nyugtatásol clmmel jelent meg Rákos sándoí forditásábaí, Gilgames, 259,
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rossz viszonyáról szól, és keresi annak okát, hogy egyáltalán miért van rossz a
világon.

A rnísik mű mai cíne Babílóni Jób - a bibliai történenel val§ hasonlóságai
miafi.3ó Ez az akkád költemeny az i. e. 2. évezred végéról származik, az eredeti
szöveg mintegy ötszáz sorának nagy része négy táblán maradt fenn. A babilóniai
irodalmi katalógusba Ludlul bél némeqi (,,Hadd hódoljak a bölcsesség urának")
címmel jegyezték be.

A monológból megtudiuk, hogy egy Subsi-mesré-Sakkan nevű férfi elvesz-
tene az uralkodó bizalmát, kortársai tiszteletét, állását és birtokát, s panaszkodik a
rászakadó fájdalmak, betegsegek mian. Lelkiismeret-vizsgálatot tart, visszaemléke-
zik ballepéseire, de meg van gyóződve róla, hogy szenvedése meg nem érdemelten
sűyos. E gondolatok olyan mély kétségbeesésbe hajszoliák, hogy család|a már
elkészü a legrosszabbra. Végül álomba zuhan, amelyben Marduk követe meghozza
számán a megbocsátást, és rnegigeri, hogy visszatér a szerencséie.

Ennek a babilóniai műnek van egy jóval régebbi sumer előzménye,
Nippurhíl, az i. e. Z évezred, első negyedéből, amely körtilbelül százöwen sorral
rövidebb. Kiadása S. N. Kramer érdeme: hat töredékből állította ós§ze, amelyekből
négy Philadelphiában, kenő pedig Isztambulban található. A költemény egy rövid
részletét már megismertiiLk a vallási kétkedésról szóló fejtegetéseink sorlín (8. fej.).
A sorscsapásoktól súitott ember arról panaszkodik benne, hogy igazságtalanul
brinnak vele, a mű azonban ügasztelies és optimisra megoldással végzódik.'

Hasonló gondolatok szólnak hozzánk l z úr meg a szolgája cimű költemény-
ből, amelynek egy részletét már szintén kózölt'ti& (8. fej.). E helyútt csak éles
szaíkázmu§át hangsűyozzuk, amellyel a társadalíni egyenlódenségeket ostorozza, és
egyideiűeg váaszt keres az élet értelmének kérdésére. A szakembereket a
költemény hangneme a bibliai Kóheletre, uaz A préclihátor kiinylére emlékeztei.*
ll egyenlöden hosszúságú szakasza 6_12 sorbol áll. Három ú|asszír és egy
újbabilóni másolatban maradt fenn, mindmáig ismeretlen eredetije bizonyára jóval
régebbi. Az egyes szakaszokban az ű szolgája tudomására hozza valamely döntését,
amelyet d volga finom iróniával helyesel, mire az ur elrill szándekától, a szolga
pedig változadan lelkesedéssel és burkolt iróniával ismét csak helyesli ura
visszakozását :

.rHé, szolgám, mgedelmeshcdj k
,Igen, urarn, i4enk
>lHozz úzet íziben, öntsd a kezanre,
ha,dd eszan-iszonl hzdEnn szerintk<
lsEgÉl-ipól, uran, eglél-iglál csak!
Qnhoi nés-iads megaiümílja szíoedet!
S ha jó kedwvl, tiszta szízx,vl ükz lakmnához,
&ana§ i negoenügekdk
,H4 t2 szolga!
Nan eszem-,iszorn mégsenk
>Ne eglél-iglóJ, utun, igazad zmn!
Inni és mni, szomjúhozni és hnplalni
anúg is csak nyűg az anberenk
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>H4 szolgán" engedelneshedj k
>Igm, urat4 igmkt
lSzíaből szeretek eg) aszon t!(
lSzeresd uran, szeresd!
'Bút-kinatot |eled, aki asszonlt szeret'

- íg mondja a peldaszó isk
,lHé , te szolga!
Mégse szeretan azt &z asszonytk
>Ne szuesy' uran, ne szeresd!
'Sőtit hút a szerelctn...
Az asszonjl ncg éIes tőr, hideg tiir -
a ferfi nyakóra tiir'

- ígl monQja q ?éaqszó irk"

A párbeszed utolsó szakasza így hangzik:

,, rHe, szolgártl, engedelmeshcdj k
,IgerL uíqm" ;qen!(

,Már nost mi a jó? Felelj!
Kittjmi a nyakanat, ncg a nyakadat,
zlagl a folyiba dobni engan is, meg égetl * _
az-e a jó ?<

llKi olyan magas, mint az ég -hi juthatna Jiil az égbe?
Ki olyan széIes, mint a fiild -hi hlutnr át a frjdet ?(

,H4 t2 s lga!
Elég bga?, ebből!
Megöllek és nag@n előtt hiaelekk
lAkhor, jó uratl,
hóron nappal sen éled túl hahilnmatk'*

A nagyi,ri áenmtsággal, amely áthatla ezt a kóltemenyt, valamint az előző
,,Jób.vers" megörökítette egyéni szenvedéssel gyakran talákozunt a babilóni_asz-
vir irodalomban, I. Assur-náwir-apalnak (l l. század második fele) Istár istennöhóz
intezett fobá§zát olvasva, azonban feltehet|iik a kérdést: valami sűyos kórban
§z€nvedett az uralkodó, vagy csupán a tétlens€gtől csömörlótt meg?

,,Zenétó'l és ihiimioalgástóI eryen a kőzihy fala uilaszt e|
az éIct iiriine és szépsége bánt oakká letten,
szalen hcsukoa, mdí senftit san
a fi;lda nczata és nen anelan fiil a tekint tem,

Q Unőn" neüig fo§a még hosszadabnas betegsé9 soruasztani etfrlet!"s

' R.íko§ s. foíd., Gil8átt!€s, á7_289.
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A vetélkedések

A bölcseleti hangvételű költeményeket Mezopotámiában nagyon kedvelték, főleg

,,civóüsok" vagy ,,vetélkedések" formáiában. Ebben a műfajban mindkét beszélge-
tőtáís meg van gyóződve a maga lgazáól, és arra tórekszik, hogy ellenfelét
felüműja vagy nevetségesse tegye. Már err ítettiik l Ngdr és a Tél, A Tanaisz-
kusz és a Datolyapólma oetélktüsa (5, fei.), de ,,vetélkedett" az ezüst é§ a bronz is

stb.€ Ehhez a mlifaihoz nagyon közel állnak az állatmesék, amelyek közül többet

beillesztettek a nagy mítoszokba vagy eposzokba is (például az a rész, amelyben

Gilgames Istár wemére veti hűdensegét, több álalTlesére utal - a béka eredetéről,

a madarak kiáltásáról szóló mesére stb. j a Gilgames-ciklusba beiktatíík a rókáról
szóló mesét is ; a kígyóról és a sasról szól ő mese pedíg az Etana,eposz bevezetője lett
stb.).

Híressé vát a Böhs tanticsok cimű asszír gyűjtemény a Szargonida-dinasztia
korákil, amelyben egy apa oktatja a fiát (egyesek szerint tanító a tanítványát). E mű

méltó párja az arrimi Ahikar-költancny.a A tanulság mindig jó anács vagy intelem,
például felszólitris az erkólcsös életre, a rászorulók megsegítésére, az ellenség iránti

ióindr:tatra, vagy pedig óvás a könnyűvérű nóktől, a perlekedéstól, a meggondolat-
lan kijelentésektől stb. A mű vallásos jellegére elsósorban az istenek iránti
kötelességek buzgó teljesítésére való intések utalnak.

A tanácsok nagy része idóden érvényű.

,,Ügnlj a szddrq őizd a szaaad,
ebbm oan az mlber eteje,

ninderck fiilött ajhad ékeskedjéh,

viszol7vgj a ginytól és a r<igabmól,
ne űzz mámkhjl béftt, és nc adj áInok tanácsot,

aki cselt sző, ehvszíti becsületét . , ."

Hasonló hangvételű egy másik asszír költemény, valószínűleg egy Ninurta istenhez
szóló himnusz,lz 266ly e8y sor erkölcsi tanulságot tartalmaz:

,,Abi más fhf fekségérvl hál, súllvsan bűnhődik.
Aki hamisan akijszik, becsüIpbénő.
Aki a roknnára gonosz szónükka] ujjal mutat,
aki a bólyjára sz;tkokat szór,
aki az alórmdeltjét rynmorba taszítja
aki a szegénlt kiszolgókatja az erős kénye-kdzlének . . .

... gazanber, aki..."

A siratók

Minden intelem ellenére az istenek és az emberek megsértették az erkólcsi
alapelveket: az idók folyamán a városokat többször is feldűtrik, lakóikat sanyargat
ták, aminek hatására küön műaj alakult ki: a gyászénekek vagy sirató\ amelyek a

mezopotárniai irodalom legszuggesztívebb művei kózé tartoznak. KözÜük a
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legteljesebben a Sirató Ur g.íros pusztuldsa friliitt cimű sumer költemény maradt
fenn: ll egyenlőden hosszúMgi énekben, összesen 436 sorban, antifóna-betoldá-
sokka1.43* Az ismereden költő a,városa kegyetlen elpusztítása fólótt érzett mély
fájdalmát énekelte meg. Az emberek éhen halnak, az utcákon holnestek hevernek,
az öregek b€nt pusztulnak az égő bázakban, az Eufratész vize csecsemők hulláit
sodorja magával, a kataszuófát niüélőket rabszolgaságba hurcolták, a város romhal-
mazzá változotL A subaffui és elami hódítók elpusztítiák az istenek templomait, s
azok sietve elhagyjrik Urt. A költemény az istenek hatékony segitségében való
kételkedésnek is hanBot ad:

,,A tanplamban, ahol a fekete fejűek gondolatai ruegnyugvtist kerestek,
óhítat helyett elhat&Inasodik a harag és a gyász."

A befciezést azonban békiilékenyebbre és bizakcdóbbra hangolia

,,A aihar, amely megsernmisítette az ég és a föld
nindcn tererntméry)ét és a fekete fejűek népét,
szűnjön meg hdt az a vihar!
Akár az Qszaka nag kapuja záruljanak be utóna az ajűk!
Ne engedjük, hogl a aihar elhatalmasodjék!
Legyen hót eúnk Enlil tanplnndt szeggel bezdmi!"

Hasonló hangrrlani az utolsó sumer uralkodót gyászoló Sirati Ibbí-Szín ji;lött (4.
fej.), arnely két töredékes példrinyban maradt fenn a nippuri templom könyvtárá-
ban:1,1

,,. , , hog anjla a getmekét ne gondozza,
hogl apa a hitoesét ne becézze,
hogl az óglas ura öLln őriinct ne taldljon,
hogl a glermekek apjuk térden ne nQenek,
hogl a dajka a csecsemőt dlomba ne ingassa,
hog a királyság széHtelye megzúhozzék,
hop a rnéltdryns űélhezés neghótöztessék,
hogl a kirdlysdg az atzdghil idegenbe vitessék,

,........:............
hogl lbbí-Szín Elan fiildjere hedljiin,
hop a hegseg legbelsej6g, Ansanig elkeriiljii4
hogl vómniba aissza a thjen,
mint a madár, ha fektúltók fészká, mint az idege4

An-Enli| minden orsz<igok kirólyq
stmler mrgiul ezt rendclte.
Ki merné An szauit felftrgatni?
Ki mcnué Enlil szauit megt<imadni?*"

'ADtifóla: két§zólamú cnek, pl. a a§olráfokbán. _ szeflk. '
*' Komoróczy G. ford., Kistii}ór, 265-266.
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Még sok ilyen gyávéneket ismerünk (Sirafti Nippur vóros puszfuasa íjlött, az
Uru-inim-gina-féle Sirató Lagas uims pusztulása rt ót), báí néhárry költeményröl
csupán ,,katalogizált" címe alapján tudunk, ilyenek például: Siíald Agade adros
bukdsa jölöu - Narám-Szil korábol (4. fej.), Sirató sumer pusztuldsL frjlött síb.
Ezeken kívü voltak más jelle$i gyászénekek is, amelyeket az iinnepi szertanásokon
énekelt€k vagy mondtak el, mint peldául a Gytiszenek Dumuziért, arnely a

növényvilág istenéről szól, a-lcit már ismeriink A nagt égből a nagl ftkl felé című
eposzból.45 Dumuzit megsiratiák, amikor elnínik az alvilágban, s meg|ön a tél,
amely megdermeszti a természetet, ám a tavasz beköszóntével az isten visszatér, és
megrinnepli feltámadását.

közmondások

A mezopotámiai nep bölcsessege szemlélete§en tiitíözódik a kózmondásokban. Már
a sumer korból több száz közmondást ismeriink, s az imokiskolákban néhány
gytiiteményt is összeáüítonak belőlüo. Énelmiik azonban gyakran homáyosaó
egyszerűen azérg mert nem énjísk azt az alaphelyzetet, amelyre az írnok céloz. Sok
közmondás viszont jól énhetö: felidézik a korabeli társadalmi és gazdasági
viszonyokat, s szinte valamennyinek megtaláliuk mai megfelelőjét. Az alábbi
például találóan feiezi ki a szegény ember goldjait: ,,Ha meghal a szegény, ne

éIeszétek fel: ha hzny*e oan, nincsen sója" ha wja aan, nincs kengere; ha hűa aary
nincs mwtórja" ha mustdtja oa4 dncsel htka.'n A korabeli sznobokat is kipellengé-
rezik: ,,Úi ruit]on építhczel: szolgaként ékz; szolga nótlon építkezel: úlhérlt ékz.'n
A családi vesződségeket így jellonzik: ,,Aki nem tart el feleséget, aki netl tart eI

glerehet: ondban sal taít kötelet* (átalában a hadifoglyok onába fűztek karitát).
A házasvígok nern mindig sikeriiLltek iól: , ,Óriinteli szítl - mmylsszon!, megglőtiirt
szív-feleség." Ea a vólásunkat: ,,elóre iszi} a medve bórére", a sumerek így
íeieztéká:,,Meg sem fogta még a rókdt, de már készíti a ayakdba a kololcot";* a

mí ,,cseberkíl vederbe" vólásunk pedig isy hangzon sumeriil: ,,Amikor a
oadbihdtól negnenekültan, a ladtehin taposott rrug. "a'r *

politikai mlívek

E teren kiiüönijsen az asvír uralkodók ieleskedtek. I. Tukulú-Ninurta (4. fei.)
peldárrl olyan művet iraton, amely feldolgozta - természetes€n asszír szempontok
szerint - Assziria és a kassi Babilónia kapcsolatait. tóllehet az asszirok támadtak,
a műben agresszorokkent mégis a kassúkat tiintetik föl, Tutulti-Ninurtát pedig
mint a haza vedelmezójét és a birodalom istenek által kiválaszton uíalkodóiát
mutatiák b€. ,i\disfél éwrizaddal késóbb I. Tukulti-apal-Ésarra udvarában (4. fei.)
az ímokok hasonlókeppen a ,,hegyi öszvérek bátor vadászaként" iellemezték urukat,
pedig a valóságban ióval a birodalom határain Riü is fosztogato&. Assur-ab-iddina

' Uo., 307, 3l0, 30E, 30s.

" v. zamarovskí: i. m., 244.
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költemén},t íratott arról, mennyire szívén viseli Babilón újjáépítését, azét a városét,
amelyet éppen atyja, Szín-ahhé-eriba pusztított el vandál módon.

Felfedezése óta élénk érdeklődés kíséri azt az akkád szöveget, amely már a
maga korában is a mezopotámiai irodalom ,,bestsellere" volt: négy másolatát
ismerjiik, és napjainkban is számos nyelvre lefordítotrák. Eredetiiének nincs círne;
modern kiadói többfélekeppen nevezík: Taruicmk az uralkoűnak, Királytiikőr, A
hird,ly figlelmeztetae, A kiróly me§ntése jóslatokban. I. M. Gyakonov szov|et
asszíriológus politikai parnfletként iellemzi, amelyet a fiatal Szín-ahhé-eribának
címeztek.4

De hagyiuk a mű jellegének, korának és ajánlásának kérdését a tudós
szakemberekrel Benni.irrket inkább az érdekel, hogyan is hangzottak az asszir
nagykiráyhoz intézett figyelmeztetések és intelmek. Lássunk egy példát:

,,A Pitdlj,
ha nan hallgat a tővényre -alataalói J?illózadnak,
birodalma pusztasággá udltozih;

ha negsze§ országámek tőrwelrét -hhilyi wrsdt a nrs királja összetőri,
idegennel üldiiztetí Ea uikisgó;

nagtjait ha lenézi,
hdanei kic§nyülnek;

orsz<ig elsőj&e hz nen hallgat -
zendülés fuimad a nE kiizőtt;

Iatroknab taruiain ha jár -
orszdgiban az ethöIts nlegrlthad:

ha lug lib übsességerc hallgat -
eg)enes úton haladhat előre,
Itpéseit az istenek oez,érl,ik . . .'*

Szín-ahhé-eriba nem hallgaton az intelmekre, földig rombolta Babilónt, azt a
várost, amelyre pedig küönös gondot kellen volna fordítania, mint ahogy e

költemeny további unácsai is ajánlotttík, Ennek ellenére Assur-ban-apli, Szín-
ahhé-eriba fia, ezeket az ,,intelmeket" is elhelyezte híres ninivei könyvtárában -
persze aligha azér! hogy kövesse őket.

Mezopotámiában wámos szépirodalmi művet irtak, noha ezek az eddig
előkerüt né}r.iny szápaet áblámak alig huszadrészét teszik ki. Annyi bizonyos,
hogy tisvehasonlíthatadanul több volt a mű, mint az olvasó, ám a költeményeket
szeles körben ismertté tette előadásuk, ezérí ma már többen mezopotámiai
folklónóllp is beszánek. Éppen e két polus - elbeszélö és hatlgató - kapcsolatok-

* Rákos S. ford., Gilgameg l73.
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ból támadhaton az u,gény, hogy írásban örókitsék meg azt, amit eleinte csak az
a'kak öntöftek formába, és a hallás fogott fet. Persze á műveket nem csupán
szavalták. Néha sokkal vonzóbb közlésmódot találtak, amely már magában reitette
a színjátszás iegyeit, mint ahogy azt az úiévi tinnepségek példáíábói láthatfuk (8.
fei.). Ugyancsak vonzóak voltak az énekkel vagy zenével kisért költemények.

A dal

Mezopotámia lakóinak a dalok szerezték a legnagyobb gyönyörűséget. Ismerjük egy
névtelen óbabilóni költő vallomását, aki a meghallgatott dalról kijelentetre, hogy
édesebb a borná és a méznél. Asszíriából fennmaradt egy dalkataló8us,so amelybán
felsorolják a reggeli dalokat, az ér,{ordulók dalait,:r x lakomákon énikelt daloiat, a
szerelmet és a bátorságot iinneplő énekeket, a gyászénekeket, a harci és munkadalo-
kat; az utóbbiakat elsősorban a csatomák ásása közben énekelték. A nippuri táblák
közótt fedezték fel azt a sumer szerelmi költeményt, amelyet alighanem a
világirodalom legrégibb szerelmi dalának tarthatunk. Bizonyára rindkíviil dallamos
volt, amint az az alábbi részletból is kiűnik, noha dallama egyelóre ismeretlen:

,,Szerehnem, mily drdga oag sz,ízlemnef
piinyiiröd az öklésben édes, mint a méz;
oroszl.án, mily dróga vwgt szíoemnek,
gftjnJ)a,röd az öIelésbn édes, mint a méz.

Rabul ejtettél, remegoe tillok előtted,
szerelmet4 bar ainnél nloszolytid.ra ;
rabul ejtettél, remegae dllok előtted,
oroszldn, hit llinnél ngoszol1lidra!

Szerebtmn, hadd zdrjalak karomba,

fomi cúkom édes, mint a méz:
ízlelgetoe ajkunb mézét, njnszolgddo4
ölehsed gt)nyörébm lepünk boldogok ;
oroszkin, ha.dd zárjalak karonba.
foró cstikun édes, mínt a méz!"sz*

A zene

A mezopotámiai zene iellegéről és dallamgazdagságáról számos _ természetesen
közvetett _ forrás szól: az irodalmi lefuisok és i képzőműveszeti ábrázolások.
Elsősorban a küönféle.h:ngszereket ismerjii&, amelyek hrir a sumer kor hajnalán
meg|elentek, Ebben az időben a zene nemcsak bensóiéges élményt jelentett, hanem
társadalmi kiildetést is teliesíteB amelyet niünyomórészt vallásos képzetek határoz-
tak meg.:r

* Innin szerelmes éneke su-szuh ki!ályhoz, Komoníczy G. foíd., Ki§tij}ö!, 258.
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Legkónnyebben nyilván a fuvolát lehetett elkészíteni.5{ Sumer neve, a
gi-gíd (gi : nád) elárulja anyagát, amelyből eredetileg a pásztorok készítenék;
később bronzból, ezüstből és aranyból is készültek fuvolák. Gudea lagasi uralkodó
emlid feliratábarr,r5 llogy ,,Enlulim, a kccshepásztor, az Eain-templom nap dúzud-
z,arót jó hqnguhttal tökötíe be", Az Ur_i királyi temető (l0. fei.) leletei a hárfa és
a lant kózkedveltségét bizonyítjrik,lt apire már Uruk IV. ásatási rétegének archaikus
táblái is utalnak több mint félezer éwel Gudea kora előtt. A hárfának ekkor még
csak három huria volt, de az i.e. 27, században, Me-szalim idejében készült
pecséthen8erek lenyomatának hárfaábrázolásain máí hat húrt számlálhatunk meg.
Az Ur-i hárfák valóban királyi zeneszerszámok voltak.

A lli-abí kirrilyné síriában talált hárfának téglalap alakú, lazúrkő szegélyes
és gyöngybáz berakásos hangszekrénye volt. A hárfa legszebb dísze egy faalapon
aranyból domborítoí, berakásos szemű bikafe1, lazúrkő szőrszálakkal a homlokán és

az orrán. Ennek a,,királyi" hárfának tizenegy húria volt, és valamennyit arany-
kulccsal feszitették meg. A temetó más hárfáin, amelyeket nem ékesitett figurális
dísz (úgynevezen galion*), tizenót aranykulcsot is találtak, tehát voltak dzenöt
húros hárfák is.

A hárfa iellegzetesen udvari hangszer lehetett, melyet Egyiptomban is
hiressé ten az i.e. 14. százaü Hárf<isdal.sz Hárfaiátékával nyu8tatta meg Dávid
Saulq s végiiü a hárfa - héber nevén kinnór - eljutott Görógországba is, ahol
kinűtának levezték.

Urból és Mezopotámia más városaiból sok bizonyítékunk van a hárfa
elterjedtségére. Ezen a teriileten hasonló közkedveltségnek örvendett a lant is. A
háíomszög alakban legömbölyített és a földre támaszton hárfától eltéröen a lant
négyzet alakú volt, és a zenész mindig a kezében tanotta. Az Ur-i királyi temetóben
néhány lantot is találtak. A leghíresebb, az aranylant a',,halál aknáiából" keriiLlt eló:
öblös hangszekényét mozaikberakás, előlapját arany bikafej ékesiti. Felfedezője,
Sir L, Woolley szerint nyolc húrja volt és talán pedáia is. Egy másik érdekes lant
fábol kévüt, és amikor Woolley megtalálta, már teliesen el volt korhadva.
Lenyomatát a öldben §íoolley kiöntótte gipsszel, így sikerült megállapítania
eredcti formáiát, mivel mély nyomot hagyott mind a tíz húrja; hangszekrényéből
megmaradt a bronz bikafej. Ugyanerről a lelőhelyröl isrnerünk egy ezüstberakásos,
hailó alakú lantot is, amelyet szökellő őz diszít.

A hárflákat, lantokat es más hangszereket gyakran megörökítették dombor-
műveker5 pecséthengereken, fogadalmi kótáblákon, gyöngyház berakásokon stb. l
hdbonj és hike mozaikzdszlaja (l0. fej.) legfelső sávjának jobb sarkában is látható
egy zenész tizenegy húros lannal, a mellette áló énekesnót kíséri. Az újasszír
domborműveken:e tizenót-huszonkét hűos nagy, áló háLrfák láthatók, de vizszinte-
§en tartott hárfák is elófordulnak.sq Mlldez azt bizonyítja, hogy e zeneszerszámok
küseje és használata évszázadokon át lényegében mit sem változott. A hárfákat
ékesítő bika-, boriú-, tehen-, szarvasboriú- stb. feiek valószínűleg nemcsak a
hangszer díszéü szolgátak, hanem megvolt a funkciójuk is: tőlük függön a
hangszer (magas vagy mély) hangfekvése. A mezopotámiái zenéről - mint lámi
fogjuk - még távolról sem hangzott el az utolsó szó. A galionok szerepének

* A 8alion a hárflík hang§zekrenyenek íendszcrin( álladeiet formázo disze. - G, E,
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tudatában ma már nem vonhat|uk késégbe, hogy a sumerek ismenék - méghozzá
magas szinvonalon _ a zenei törvényszeó§é8eket.óo

A húros hangszereken kívül használtak ütö- és fúvós zeneszerszámokat is.

Az előbbiek köziiü a domborművek megörökítették a cimbalmot, a kisebb-nagyobb
dobokat, másun nők láthatók keziikben csörgődobba1,ol vagy muzsikusok üstdobok-
kal és olyan nagy dobokkal, amelyeken egyszerre ketten doboltak,62 A hangszerek-
nek ehhez a csopoftiához tanozik még a csörgó: égetett agyagból készült, és
rázáskor agyaggolyócskák csörögtek benne. Máriban került eló, és megtalálóia
feltételezése szerint gyermekiáték volt, de lehetett a démonok elűzésének mágikus
eszköze is.or

A fúvós hangszerek közü időrendben első a pásztorfuvola. A első művészien
megörökített fuvolás egy majom az Ur-i királyi temetóból származó pecséüenge-
ren: egy fa alatt ü, és hosszú sípon játszik az őt hallgató állatoknak, A állauenekar
egyébként nagyon kedvelt motíwm a mezoporámiai domborműveken (vö. Bleibt-
reu, WZKM, t975, l skk.). Az i. e. 2. évezred eleiéről fennmaradt egy terrakotta
fuvolázó majom is a dél-babilóniai Larszából, egy másik, a Szeleu}ida-korból
származó omani terrakotta pedig pránsipon iátszó nót ábrá.z,ol..a

Egyelőre nem tudiuk, vajon a mezopotámiai zenészek ismerték-e a trombitát
is. Mári falfestményein (i. e. 18. század) egv férfi láüató kümel, amely az ízraeli
sófárhoz hasonlít, s ugyanebben a városban már a 3, évezred közepéról is
fennmaradt két zenész gipszkó szobra; valószínűleg Istár istennő templomában
áltak, ahol me8taláták óket. Mindkettőiük kúrtót tart a kezében. Talán éppen
befejezték előadásukat, s a közönxgre néznek, az egyik fintorogva, a másik
rosszkedvűen, ezén a mai Keleckutatóktól kiérdemelték,,a töfiénelem elsó
bohócai"or becenevet. Múvészi szempontkil ugyan kevéssé sikerütek, de zenetörté-
neü dokumentumkent felbecsühetetlen az értékiiü<. Tólük vezeten az út a zenei
együttesek felé, nemcsak a templomokban és az udvarban, hanem a hadseregben is,
ahogy azt küönijsen Assur-ban-apli domborművei ábrázolják. Valamennyin kato-
nazenekar lárható - fuvolások, csörgődobosok, hárfások és énekesek menetelnek,
ez utóbbiak az ütemet upsoliák.

Elég sok mezopotámiai hangszert ismerünk tehát - ielentős részii:ket már
anól fogva, hogy Layard felíáíla az újasszir uralkodók domborműveit -,
ugyanakkor csak keveset, s nagyon rövid ideje tudunk a mezopotámiai zeneelmélet-
ről, vagyis a kottíról, a hangnemekről, a iálékstílusról stb. A megismerésükhöz
vezető út, amelyre az asszíriológusok alig fél évszázada léptek, nagyon rögös. A
harmincas években a kutatók már azt hitték, hogy megtalálták a kulcsot: az egyszerű
A-A-ME-ME szótagokkal kezdődö ósszeírásban rendezett kottát lának, és három
oktáv teriedelmű hangson feltételeztek.t0 Elmés elgondolásaikat azonban halomra
dóntötte Landsbergemek az összeirásról szóló előadása, amelyben kimutatta, hogy
a tiblán nem kotta, hanem küónböző néprétegek felsorolása található.ó? A
mezopotárniai zene jelleget illettíenoa később más asszíriológusok még messzebbre
vezetó elképzelései is megdőltek.

A mezoporámiai zene titkainak feltáására irányuló tudományos kutatás az
elműt éltizedben élénkiiüt meg úibol. Hátterében továbbra is Benno Landsberger
állt, ám a kérdés megoldását ezúnal két nó kisérelte meg, Eredményeik nilléptek
dolgozószobájuk falain, és neviik több ízben bejána a napi- és a szaksajtót.

Az asszíriológia kér mái kutatóiáról van szó: Marcelle Duchesne-Guillemin
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Húros hangszereken jóhzó osslír dui (a hargszerek egl kisit a cimb<llomra

enlékíztetneh). Részleí Assur-ban-apli 56 cn magas d,ombotműoeben, amelg a niniaei
Istár-tem?lomhoz wnuló merctet óbnizolja London, Bitish Museum

a liége-i egyetem, Anne Drafíkom-Kilmer pedig a kaliforniai Berkeley Egyetem
tanára. Mestertik hallgatólagos támogatása önbizalmat adott nekik, amit az is
bizonyit, bogy a mezqlorámiai zeneelméíetról szóló tanulmányaikat 75, szüetés-
napja tiszteletére neki aiánlották.ó' Landsberger ugyanis, aki korábban szigorúan
megbírált minden e témába vágó tanulmányt, egyet mégsem marasztált el: azt,
amelyet A. Drafíkom-Kílmer írt?o ót éwel a szóban forgó munka elön a mester ?0,
sziilletésnapja alkalmából megielentetett kötetbe. Ebben a tanulmányában sikerült
bebizonyítania, íngy az az úibabilóni korból való wippari szöveg, amelyet eddiB
matematikai peldaámak ráíottak, valóiában a babilóni zenei elvek összefoglaláse.?l

A. Drafíkom-Kilmer a már emliten közös tanulmányban szintén egy
úibabilóni korból származó, ezúnal Ur-i riblával foglalkozott, amely telies egészé-
ben a hárfajátékhoz ad zenei úunutatásokat, jelezve a hangközóket is. A tábla még
további feldolgozást igényel, Hasonló anyagot tartalmáz egy másik, az óbabilóni
korból (1750 tájáról) szfumaa: Ur-i tábla, melyen kiadóia, az oxfordi O. R, Gumey
me8talált l A hórfajáték iskolája című művet.n

A. Drafíkom_KiImer a legnagyobb szenzációval |973-ban, az orientalisták
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párizsi világkongresszusán tartoft előadásában szolgált; ezt az elóadását egy éwel
később, kibővített formában n€g is ielentette The CuIt Song tuith Music ftun
Ancient Ugait (Szenanási ének zenével a ókori Ugaritból) címmel.1l E város
kiráyi levélt&ában fennmaradt egy hurri nyelvű szóveg az i. e. 2. évezred
kózepéről,ul angly ggy szertaítási éneket tartalmaz zenei utasítások és meg|egyzések
kíséretében, de annyira hibás aklaíd nyelven, hogy csak közz'ététele után három
éwel sikerii,lt H, Güterbocknaku: íilológiai éleselméiűsegével kihámoznia belóle a
lényeget. A szóveg azokat a zenetechnikai fogalmakat és elnevezéseket tárgyalia,
amelyeket a két említett kutatónő tanulmányában már megmagyarázott, Güterbock-
nak, a henita-hurri kultura elismen kutatóiának szakvéleménye Drafíkorn-Kil,mer
gondclatsnenetének helyességét igazolta, és a kutatónót zenei felfedezésének
továbbgondolására ósztönözte.

Draffkom-Ki.lmer elbatáíozta, hogy eredményeivel kilép egyetemi dolgozó-
szobája falai közü a nyilvánosság elé. Hogy ne csupán az elméletre támaszkodjon,
kapcsolatba lépett Richard Crocker zenetörténésszel, a kiváló hárfaművésszel,
elmagyarázta neki és begyakorolta vele az ugariti ének szóvegét. A tábla elsó négy
sora Erta]mazra a szöveget, a.Iara kóvetkeztek az éneklésre és a iátékra vonatkozó
únnuatások. Az eredeti elóadásmód minél híltbb visszaadása érdekében Robert
Brown, a Berkeley Egyetem professzora számára Draffkom-Kilmer elkészitene
annak a tizenegy húroa háíf|ínak a ponto, márár, amelyet az Ur-i ,,halrilaknában"
találtak.

Ezutin már minden terv szerint történt: a Berkeley Egyetem dísztermét
nemcsak zenetörténészek, assziriológusok és sumerológusok tóltönék meg, hanem a
nagykóztlnség is, arnely meg akara hallgami az antik Görógország zenéjénél ezer
éwel régebbi zenét és éneket. A ugariti szenarrási ének hangskáláia díatonikus, a
mi, fa, vi és do közótt félhangokkal. A hétrokú hangsor hozza közelebb a mi
ftiiiilrkhóz. Rövid, kicsit színtelen zenei mondatokban hómpölyög, így a mi
bólcstídalainkhoz hasonlíüató, Amikor az ének három perccel később befejeződótt,
elóadó|a bátran kijelentette, hogy azén áll kózel hozzánk, men végső soron ez a
zene is kulturánk álkotórésze. ?6

A modem ember rátalát műtiának egyik éltető forrására.
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A kepmelléklet iegyzéke és magyarázata

Fekcte_fehel kÉpek

l. Bediich l{rozni akadéoitus (1879. V. ó, Lysá nad t2bem - 1952. xII. l2, Pé8a) mint a Károly
E8yetem íekton l939-ben.

2, Páter Jean vilcent sclrcil (1858. !T. l0., König§ínachem, Lotharingia _ 1940. Ix. 2l., P|áriz§).
l89Gtöl a f!áncia Keleti Ré8ész€ti Intézei tagia volt Kaióban, l895-b€n Páriz§ban kin€vezték az
asszíriológia professzorává az École pratique des Hautes Études-ön. l89&tót epi8ráfu§kent rc§zt vett
de Moí8an szúzai regé§zeti expedícióiábsn, amely 1902 telen feltárte a hires sztélét Hammurápi
törvenyeiv€l, sctEil a f€ltárá§ után fel éw€l már lemásolte, átírta latin bctűtre, ldordirott& és a fenti
expedició p,.rblikációilrnák IV. köteteben 8ondos elrendezé§ben kiadta a sztété teli€s §zövc8ét. §ó€il
munkája kcszskalkoninak bizonyít .z assziriológia 6neneteben, mindmáig atapveó es id&
§zcrű§egeből mindmáig §enünit §€m v€§ztdt mü, A Francia Akadérnia l9?2 tavaszál iinnepi üest
rendezett a Hárnmurápi-sztélé felfedezcsének és sóeil munkáia kiádá§ánek m. é!.fordulóJ'a
alkalnából. Az iinnepi előadá§ me$arúsáre e könyi, szcrzőiét kén& fel mint l€velező tagot Ezzel
feiezt& ki m€becsű€§iiket a csehszlovák Kelet-kutetá§ irán! e§ cgyinal jelklpesen megemlékeztek
eról 8 szoros ba!át§á8ól is, mcly J. V. sdteilt €§ B. Hroznit ij§szekötótte.

3. Terrakotta lovasfigurá&, amelyeket B. HíOzní tálát B Te Arfád_i (az egykori Arpad) á§atfuok §orán
Bzat-Sziriában, L924-1925-ben. Ezek a figunik más kiálítási uít8yatkal együtt megsemúisütfk
a Bele.§ov nad Ploucnici-i kastély légésekor; csupán náány másolatuk maíadt fcnn a Bediich
I{rozny Mliu€llmbsn 8 tudós sziilóvárosábar\ Lysá nad Labemben.

4. Guffa; tipiku§ vízi iáímú, amely az ókori Mezopotámiától egé§zen a mai Irakig hr§ználatos, amint
ázt ]!( A. Be€k professzol arnvterdarni KeleFkutaónák a Babilón és Kis közöni csatománál
készített felvetclc mutaúa.

5. Agyag&ibl. 
"a8}qgborítékban", 

Az assziriológusok :iltal elfogado$ neve ,,Case Tablet'', németiil
,,Hiiüelufel". A ,,borít&on" láthaó a pecséthenger lcnyooata. B. Hrozny kütepei á§atá§aiból
származik. Prága" Neínzeti Galéria,

6. Kagylóhéj Ur-Nin8irszü kiráynal§ Gudea fiáíuk vésett ekírá§os fcliratávat Lagas_Girszübol a 22.
vizadMl. Párizs, Louvre.

7. sumer nyelvű ,,kataszteri" térkep UmmáMl, s 3. évezrcd végéről, megadja a pgrcellák nagysá8át is.
Párizs, [,ouvre.

8. Óskori mezopotámiai üő 8,4 cín maga§ alabástrom figürái. TelI esz-szawvánMl (HrsszliLna-kuhjfá,
ó. évezred közepe). szeíepeh ,,Á2 ókori Mezopotlírnia múvészetc" cimű kiálirá§on, arnelyet
l97}befi rendeztek a píágai Ncmzeti Ga,lériában, A f€lvételt vladimir Fymán ké§zítette.

9. 
"A 

háboni es beke mozaikzászlóiának" hábonis oldala. Ma8a§§ága 20 cm, hossze 47 cm; a 3. évezled
első feléMl §zárnazü. Eg},í!tás ftlötti három mezőben ábrázolie a hábo.ú 

'eleneteü 

föIdpá! alepon
gyirlgyhi, lazú*ó €§ vórős mészkő berakásotkal, Má§ik oldála a b€ke§ mind€nnapi áet ieleneteit
mutatia b€. A ,,ínoz.ikzászló" kif€ieze§ kifeiezetten egyezményeg formája inkább égy kottaáIuínyra
erí ékeztel Feltételezik, hogy egy elveszett hang§z€r hang§zekíénye is lehetett. §ií L. §íolley a

,,mozaiká§zlót" az Ur_i kiráyi temelő e8yü legré8ibb, boltozatos sfuiában álalta, csodáleto§ módon
szinte sértedenü, noha on i§ láüatóak voltak a ,,fekete ása!ások" nyomai. A §i.rablók tiinteüették
el a hangszert, amelyhez a mozaikzászló rdószinűleg tartozott. Lorrdon, British Mu§€um.
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10, Gudea zsirkő ádozali s€rrcge Lagas-Girszubl. Mágersága 23cm; i,e.22. sZáz,ld. Domboúlű
dílszitxe egy bot kt!.e tek€redő ker szimboliku§ kigyó mellmiit két kígyófe;ű, pirducte§tú,
sa§sz|ámy,i e§ -tármú skorpiótü§kéiű mitikus állat, a feiiitön istenelte uta,ló tiára van: ez Ningizzida
istenne}, Gude. oltalmaaijának jelvenye, A serlegen hétsoros felirat található i ,,Ningizzidinak,
i§tenenek Gudea, Iágas uíaltodója szentelte (ezt á s€rleget) az életééÉ'' Párizs, Louvt€.

ll. ÁiáDlófdirattá,l cllátotr ,,álapkövet" ftaró) a készüő epiiLlct alapiaiba be§aió, térdeló, meg neín
nevezen isten§€g brcnzszobra. Magás§á8a 20 cm ; i. e. 22. százAd, Legas-Girszu. Az a szokás, hogy
a templomok vagy paloták alepjainak terákása}or alapkövet helyeztek el, a mezopotímiai kulnííában
mindvégig megvolt. Párüs, Louwe.

12. E-ana-tuma lagasi uralkodó ,Áe§elyű-vtéléie" a 3. évezred el§ó felébőI. Me§zkő, maga§§íga t,88 ru.
TöíedÉkes€n máfadt fenn. Elüső oldalán a kaunak€szbe és Mrkámzsába óltözött urelkodó vezeti
táínadó lándzsá§ hárco§ainak csetarendié! a}iket szinlén bőrkámzsa és Pejzs véd. Á c§ata &iínenerelét
a múvé§z csak i€leztei a ha.c§6ok ez ellen§eg tetcmcin át haladnák eló!e, A sztelé elüső oldalánat
második, fined&es sávián detétig mgztelen herco§ok vonulnal fe8yverrel a vállukon; élii}ön
F-atra-tuma harci szekeíeD, 

'obb 

kezéb€n §arló formá;ú kardd9l, bal keáben lándzsával. A harmadit
sáv töred&eú az ell€nségc§ katonák fejet oatcangoló keselyű láthari. Idnen kapta a sztélé mai
elnevezés€L Hánrl§o oldala a győzelem kiűvása utáni jelenetet mutatia: La8a§-Girszü ist€ni
oltelmázója, Ningií§zu bal keáben váro6ánsk cimerét wtja - az oroszlánfeiű, Imdugud nevezetú
sast; iobbiában rz elfogott ellensegekre kiv€tett háló, Prof ban ábn 4lüík, nBgy §zemű, ke§keny
aiktl, §zele§ qillti; erőtelie§ alátia a határozoalság és á hatelom kifeiezé§€, A ,,Kes€lyű_sztété'' a
párizsi Louue egyik legértékesebb kincse.

13, Narárn-Szín aktád uraltodó győzelmi snéléi€; ózsaszinű homol*őből készült e 3. évez.ed má§odik
felében. Ma8a§§ága 2 ír\ szélei§€ge 1,05 m. saizában találtái meg, ahová sutíut-Nahhunte hurcotta
el badizsákínáryk€nt Babilóniábol egyéb múerídé}J(€l együn. A művész a gőztes Narám-szint
csaknem a sztáé csúc§ára hetyezle, íiilötte már c§ak a hegycsúcs €melkedik az i§teDckílek, a győzelem
aiánd&oáinak c§illagielv€nyeiv€l. Az uraltodó alakia felnagyiton fején szarvaktal ete§itelt tiaíát
visel, isteni rcltának §zimMlumakent, bel kezében iiat es §zekercét taír iobb kczéb€n lándz§át.
c§apása alatt ellerrfele rerdrc rogy, mij8öne álló tirsa ij§szetet! kézzel kegyelemén könyöóg. Az
ellens€8 tel'es veleségót sz€írrléletesen érzékeltetik a he8j/ leitőiéről a szakad&ba zuhanó te§tek.
Ezz€l dleltérb€n az akkád se!€ katonái mátóságteliesen lepkednek foperancsnokuk után, zászlóktal
a k€züben. Ez a snélé i§ a párizsi Loüvre féltelt kincsei közé tartozik.

14 Man-isnisu at}ád uralkoó aégyotdalú diorit obetiszkie az í. e, 23, sZázadúl Megassága 1,4o m.
szinten 9úzában tálálák me& ez is sutruk_Nabhunte hadizsákmánya volt. oldálaira feliegyea€k
azokat a telkek€! amelyeket az uralkodó né8y faluközöss€gtől, illetve nemzetségfótól vásárolt;
valamamyi nagy kiterjedésű ingadan volt (az egyit telek nagyságg több mint 2loo hektár). A §ztélé
szerint az unlkodó ö§§z€s€n 3250 hektár fiildet vásfuolt. A vöveg nemcsat a tclkek nagyságát,
hanem az árát is közli, mégpedig ezűstb€n e§ gabonában (l krrrum gabona : l siqlum ezü§t). Párizs,
Louvre.

15. Gudea lagasi uralkodó diorit smbra az i.e. 22. száz,dhÁl. Ma8e§sága 63 cm. Áüvá ábnímltík, fél
válla fededen. Keábcrr ádozati edeíiyt tad, amelyből két hatalúas suBifban ijlr ik a v2. A szobor
also réMen úisumeí &irá§os feliíaa van. Párizs, [.ouvre.

1ó. Gudea 93 cín maga§ iilő§zobía dioritMl. Á gobor feie elveszen. Az urálkodó vállán átveretr ruhát
vi§el, kezet iicszekulcsolja a mellá1 ölében a iiblán Lagas-Girszu városfalainak alapra|za. Párizs,
I-ouvre.

17. Az i. e. 2. évezred második feléMl §zármázó égetm agyag dombormű Ninhurszag istcnaót ábrázolia.
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Máge§!áge 1,37íL A saiugi Flota f.!ít dí§zítette. Közvedeoiii údlctte volt cgy bitalíbú €§
btafartri ícríi isteorÉg. A dombonnü kija€p€o h.t soíbgn Étiíá§o§ §áv brizidit. Ez a mú az elemi

!rúvé§".t e8yik legielcnósetó dtolíss, s .z atkíd §zomszed§8 nyilvánveló befolyá§át Dutatia.
Párirc lrüvre.

l& szopteó .nya scob,ra vná8p§ú€a a$rgh5l, vdtiszíniileg az újbabilóni korbl €§ fcltchctóen

Nipplríból saiíDuit. Magacsriga lQ5 <rrr. A nó gug8ol, ölébcn a glermete, átit bsl k€zével

magához szorig iobb kezévcl p.dig mcgtáma§ztia 8 íejcl. J€d& Hilpr€ót-8yúitefiéoy.

19. A §aiEai diotit hauiltő (tuduíru) r ka§§ú Loíból feonmar.dt több §Záz hasoí ó hatáíkó e8yikc.

Áltáláb€n vakmcrnyit dohbormúvek di§zítették: c§i[.8- e§ óllafuotívuíbk mint i§t€oi iclvenyet.
A többitól etrfficú eíí6l r hafítkóól hiányril e fdii.t, pcdig készitói€ kivéste á f€liíst k€reét é§ az

egy€§ §oíot \oMlait. Párizs, I-ouvrc.

20. F€kete óorit h8üáttő, amely a legeló mezopotámiei úú€ol.t€k között kerüt Eun páb& M.8r§§íg3
45 crn, k rüetc 62 cúL Mi.haux fraacia botaoitus €§ utaó hozrz Kclcüól l?86ben. l8oGbán
eladtr ! párü§i Neozeti Ktlortáma}. rhol a ílcdaliolok krbine{'ébéd (Cabiaet des Medaillo)
helyezt& el ,c_aiüou Michat8" - Michaux-féle tő neven" A me8állapított 4200 f..!to§ árból

MiclEux-nat l2oGat firett t ti, r tiibbiíől tótelczv€íyt tápotl Tul.ido0iogát azoDbsn . telic§

iiqsz€ tjfiz€té§éig f@ntartott , ámelyet Eá! c§at a íia tapott kezhez.

2l. III. sulnánü-a§aridu aég}oldalú 8ip§dkőból ké§síilt Fck re obclisztie, ez i.e. 9. századból;

kic§inyitett toroDytemplomra eínl€leztct (á c$iasára oégy lépc§ót fen8tek). Telics magassága

1o2ú, a E,lap7at srá6§.g§ 60 cú. Mind a íegy old.lánat fel§ő r6zer domboroűvct di§zíti}9

melyek t€lalap .lahi m€zókb€í egyt á§ abn hely€zkedo€k el. A r€liefcttől szab.dotr hagyon helyen

az obeliszk€t a .$i§áól a talapzaüig . III. sulminü-a§aridu évtiid},veiMl vm sóve8 bodti.. A
domboroúvcl tiibbÉé8e tört€oelmi ielenerctet idez (,| frq, 

^ 
22. ta€t} e8y regzü kijúönfáe

áüatokrt ábnízol (€ldáDtot, }epúpú tev€! maimog olo§zlánt só.).

22 A F€tete ob€li§zk €gyik doítboímúve az izraeli uíaltodóg áz c§Lori ,8őgab Jchüt'', omíi fiát
(ety6ct §z€rint c§gt s helyett §€t) ábEizolia. ehogy fddte borul az asszir uralkodó,.onrk te§tőí§.ge

e§ az s§§zir iste!égek iclvedyei elótl

23. A§suí-ban-8pli oío§zlfilv.dászatát átÉázoló dombormű a íinivei p6loüiból, u, í,e. 7, *ázÁtx,l.
IrndoÁ, British Mu6cuít.

24. Úibabilóliei teírakotte dfuroofei az i. e 7-6. saízadból. Babilón kiizelében butkantak rá. Megassága

8 cm. London, Britislt Museum.

25, Az í. e 7. §zjzadból §zátmázi ki§ hoíno}.kő §"táé dombormúv. A§sut-b.n-apür áb+ízolja mint áz

É-vágilánáb Maíduk bábilóíi tfílploí}álak felúiíóiár Ma8as§íga 42cÚl. Á sááét é§ a domboí-
ítúvet bodí' ekírá§o§ felir.ok az €ú it tt e§€m@yról §zámolnat be. London, British Museum.

26. u. Nabt-hdurd-u§zut Bgbnóoiánat uito§falú áz l§tár-kaPu €§ s FelvorNlá§i út Maketl A berlini
voídsa§iati§ch€§ Mu§€üm te§zítette €§ állította li.

27. Turcng-tcpe .e?é§7éti felt&*u. Egy léPc§ó§ épírír(ry ter's§zei.

28. Az ctüi kiíályi palota leveltárában t lilt agyegDáblál. - @ by Missione ercheoto8ica in sirie,

Univ€ísiti di Rom&

29. Rilz Ibn Há!i| . tit{lyi palora keleti számya.
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30. Tell Abi &alsbih: aíóaiku§ as/agüibld döipi. suBc. szövc88€l.

Színcs kep*

I. Uruti §atelé tiiftdétc. Fekcte bazalq E 8a§&igr 80 cít, A 3. évczícd elei&€ keltezi}9 nebráoy régé§z
(pád,ául H. J. t-errz€d) a 4. év€zred v€8€!e. A óredékcn levő domboroú oto§z!Áavadá§ralot ábfiízol. A
turhílt e§ ho6§ai kijp€oyt vi§elő, íii8l e§ !yi1.1 fer€yveízett 

"§z.kálás 
vedász"'vrlo§zinúlcg Ea8a a

kiály, kül§eie, íól€ ölttjuete §ot ha§@lóqígot ltut t DehiDy óÉgyiPtotni emÉ*rel, peldául a Dzscbel
d-Areq-i kópenge eldántcsont martolanivrl .Eelyct a párizsi I-ouvrc-ban ődzítek, vagy á Kaiói
Mútreum g]nliteíleayéb€n ta}ílhrto Nsím€í-pdctuáral, á&cl}!ek motí!1rmai vi§rntrt felt]fu6 brsonlós!
got mutatnak €gy o§uner pec§ét n lcv6 jdcrcttcl. Mindcz . 4. e§ a 3. eveáed fordulóián Srmrer es

E8yipton tözön tiabtult kultuníli§ tsp§olatotíil ta !§todit. Baghdad, Irak Múacun

u. Részlet az Ur-i tjfiilyi teírEtó lelőh€ly.íöl (3. ev€zí€d el§ő f.l€). A §ze!.ó topony& illctlre . fogsor
köíü egy feidí§z fel§zü vcít.rarry lcvektból, tov:ítbi ,írny heiíÉntok €§ hri!ű}, dfiígrtó oy9tét€L §tb.

A lel€tet t lín Pú-sbí Ur-i finítyné ét§zerei volol vagy %lamclyü üdvárhöl§é, finet tóvetnie
ke en & a má§világr." Az Ur-i kinílyi !.mctőMl eifu.á oehíoy cgycdi rár§ ljüató . tL-x.
melléHct 6 .§ a v.dőboííó ci!t- €§ bítotdaliD tcvó tepeken. Valamconyir a bagbdrdi Ií.t Mtúu.uú,
iletve s loldodi Briti§h Mu§eth gyúiteíláyéb€íl órzü.

lII. AlaM§tíom szcít ítti§i cd.ny, áíocly€í an 6cób.6 dombormii láth.tó. Az elsó a vizet, ez áet.dó
folyefioq a íoá§odil az .íeü g.bonát, a baírnádit a ;ószágot, a ncgycdil a ko6eíatb€n túm€§t ho"ó
áüdozatbcmutúír& az iitiidin pedig 92 áIdoz.t beoutatá§át ábiázoli." M.8r§sá8a l05 ctn. 1, évezred
elcie. Baghda4 Irak Múzeun.

Iv, Hadifo8lyo&át ábíázoló alabástrom dombotmű óredéte. A hát mgzít lc! alet köziii hárotrnat a
fel§ókadr lüátr. tEn kötvq íy.l(utat iáíofuba fo8tát. A dohboíÉű m.gá§§áge 2l cm. Iá6helyc
ismetetlen, mivel regisegkeresledőÉ6l qisároluil I. e. 23. százcd. Bagbdad, hák Mt!tr€uD.

V. Palafdz Ninhur§zag i§t€mó el-obeidi t mplorrráM! . 3. él'czied el§ó fcléMl, Domborművci .z
istáíókaFí, a ich€nfcie§ e§ a váikészítes ;eleneteit ábdzoliát. A vüto6 máztó €§ gyöDgyb]áz berE},á§

pla§aiku§aÁ íílü ti a Pda §ij{et Mttercból. A fdz magr§§áp 22'cm. B{shdá4 lrzt MüerÚI.

vI. z§írkőből kázür §z€ítrítái edcay, sDelyct r &€zo?azd8&i8i aeóől vett domboteúvct díszit í.t
(bitrát, kelii§zok stb.). tvtasa§rá8a l3,ó cr; áutffiic 5,5 dt!. Ur, 3. évezred eleie. &ghda4 Irrk
Múzéum,

VII. }lal- es kecstóatrtotivtríD§ festett .gy.gedéoy a 3. éveaed első felóól. Tell Agrebben burkantrt
rá a Diiálá áíterüeted. Be8hda4 líat Múzeú!

VIII. veít .rany áLldouati ed€oyek. A b.l oldali s€íl€ mag.§&iga l3,5 co, a .§€§zé 5 co. valo§zíniileg
az eír íten Pú-abí kirfyné §írmcllékletárcu taíoztak. Ba8hda4 Irek MúE€uíl

DL Árzny,tör firtomat megmuokált aranyhüvellycl Gel;es hos§z. 3? cm), aB.ly lafielyit Ut-i unltodó
njüvilági útiára kéfziilt. (valo§ziaűeg Mesz-kalamdu volt a rulárdono§a, akinek .ránysisatiát szintc! itt
ta!ílút íneg.) Bahdá{t, Ií8t Mtjlzeum.

x. Pcc§ét§yonók - pecrét8yúrűiDn &ei - a Dzsemet-N.§z.-korból. I!í]á.vli!yhil, gyöD8yházbl gy

kőból k€§zülek. R€od§z.íitrt áüaírctívumokat (bika, birka, oroszlánfci stb.) vc§tck íiit t, L€lóhelyiik
ismercdea. Baghdad, Irak MriLzsúm.

)ü. P€c§éó.ngerct, .Dctyetn€k finoE, !€.tív vc§cí mintáie e h€ng€í forgatásával a nedves .gy.gtábl.
fcliiúeíéb€ n}óútódotr, igy jön létre a Poátiv domborművtl l€nyomeí: kiiúönfélc motivumok, mitoló8iei
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ielerretck vagy egyszeó di§zítmenyek, gyrkíaí a niaidonos e§ ez átai. ai§ztclt isten§cg neve. A
pecséüengerck küönböó ná$/§á$iel9 ádago§an 1_4 cú magasák. A bemutetott databok a pre§zargo_
nida-korból szírmaznak Bághdad, tra,k Múzeum.

xII. Zimrilim mári paloá;ánák Jogadóterméból" származó színe§ falfe§tínény .z i. e. 18. száadból.
Máetei impozinsak: hossza z50 m, magá§sága 1,75 m. Köz!,onti motívuma az uralkodó beiktetí§ínak
szertártá§e, alatta az italáldozat bemutatása, oldalt az ist€nsegek, m€s€beli állatok é§ flik ábnizolása (.
datolyásziiret ietenetével). A fteskót helycról gondosan levála§ztottál§ és áthelyezték a páfiz§i Louvre
,/Mári t€rmén€k" falá!"a.

xIlI. Baal6ztelé (egy€§€k szeíint dioíit) HámínúáPi doíEbomúvével az i. e. l8. sz.izadból. Az uralkodó
ti§ztelenelje§ testtáításban veszi át Samas (egyesek sz€rint Malduk) istentól az uralkodói, törvényhozó
hatálom ielvedyeit. A dombormú alatt van e nevez€tes törvények Móvege, a bevezetesse1 es a

befeiezessel; vízszintesen ínák, vonala}rkal elvála:áott o§zlopokban, amelyekMl gz elüó oldálon 23, a
háful§on á rálálható (itt neín lolt dombotmű). Az €líil§ő oldal ? al§ó oszlopát kióíölteare sutru.k_Neh-
hunte, fi e sáelet hadiz§ákfiányként hucolte áz i. c. t2. száadban szúzába. Áz egye§ oszlopokbaí a
függőleges sorokat iobbnjl balía írrit. A sztélé ínegesságe 2J25 m, keíiúete 3z alapjrinril 1,90 m, a

c§úc§íná l,ó5 m. Enyheo előíedőlö falütus forúáját valósziniileg szándekossn választottá& tiildeté§€
életerejének hán8srjúyozá§ára. A sztáé eredeti;e a Fíriz§i Loui,ie bü§zke§ége. Ponos mdsohta a világ
számos m:rcum.ibon (legkiizcletü| B€ílií," Vord€ra§iatiscnes Museum) megralálhaó.

xlv. Áz i. e. lE. százádbjt származó áranyozott arclí és kezú bronzszobor egy kerelnezőt ábrá2ól, áki
az istensé8től ho§§zú áe€t ke! Haínmrüápinal. Maga§§ága l9,5 cm. Pálizs, Louvre.

XV. Uruki sumer férfiszobor orája §zii*e§ alabástíombl á 3. évezred eleiéól. Ma8a§§ága 18 cm.
Beghdad, Imt M,jLzeün.

xvl. Előkelő esíufiai nő meszkő szobre a 3. évezrcd eló feléból. Ma8ar§ága 367 cm. Arcvonásai és

öltöáke a §umer nő iellegzete§ aipusát kepvi§elik. Baghdad, Irak Múzeum.

xvll. Örkolo§szu§ szám}t§, embeífeiű biká a,la}iáben; öt lába van, ho8y a feléie közeledő mindeít
oldalról negy lábat lásson. Maga§&íga 44o m, hossza 150 m. Ilyen kolosszumk álltak a liályi palota
elótt KálhubsnJ Ninivébeo es Dúr-Sarrukínban, ahonntm az itt b€mutatott §zobor is §zirmazik. Áz i!a}i
műeínlek-felúgyelóúg a helyfeállitá§a után az eredeti helye! meghag},ta. Khorszabád.

XVIII. Finoman kidolgozott el€fántc§ont faíagvárry Kalhubol az i. e. 8. saí7idhjl. Több ilye! daíab i§
fefurnáíadt hilónbző méretekbeí! és kúlönbzó motivumo}.kal. Baghdad, kak Múzeum.

xlx, Terrakotta oroszláú ínint §zimboliku§ & (úgynevezett apotTopaion) a saduppumi (Tell Abú
Hamal) teínplomkapüífl. Étefiagysá8b€n ke§zült ez i. e. 2. évezr€d eteién. Bághdad, Irák Muzeüm.

xx. II. saíru-kín dyolcoldalú mind a két vc8e felé clkeskenyedó pizmáia Dur-sá!rukinbl,az i. e. 8.
§ázad végéól. Hosszs 23,5 cm, árméóie 12 cln, szóvege satru-kin hadiáratairól odosit. Ba8hdad, Irak
Múzeumm.

XXI. Esnmnai agyagtábla. a raita levő g€ometriai ábra és szóveg arról tanúskodi\ bogy mát az i, e,

2 évezíed ele;eo i§ín€rték a káóbbi Euklidesz-tétel alapelveit. Baghdad, Iíak Múzeum.

A vedőboríto elü§ő oldalán:

Faalapon aranylemezból dombotíton bikafej gyöngyhi és láairkő berakísos szemmel. A fej magassága
29,5 cm. Egy hírfa bang§z€krenyet dí§zírette haioorrdísá€z há§onlóan. Baghdad, Iíak Múzeum.
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A v.dőbodó h{íbldrlfu:
Ékzaet & fej<tísz* cgy női Dodelen. Az a§§zírioló8u§ok e íaodellt áz Ur-i tinc§et feltán iár& Sir L.
Voolleyra élozva - "wodleyD€n€t'' 

óev€zt t cl.

A xü" 6., 7., 10-16. €s 19. téPct fu!,& spyck q . pdíir§i Louvre kiinyvtiromóje bocsáona
rcrybltezáíinkrc. A xII. t.p lödéÉb€z Andí€ P8ro. pfofc§§zor i§ hozzáiáíult. A 9. é§ r 2it t+t
Ednoúd soüb€rgrí §r€í€zte bc.loDdmi B.iti§h Muleutltból kőtctiiEtben tiift€oő közlesü engedáyád
együtt A b{ghdrdi lr.n Mtizeuúb.Á t&üt §ziné. fclvetel€t nilnyomó óbh§é8. a prágai N€út .*i
Galaie nmtrtírsa, dt. Lubol Hii.t bÚIííi §zíve§§ég€dck kibzii,íb€ó. Á s. ka€t vtádieí. Fynán
k€§zített . NeDzcti Galéria sz{imár& A sz€rző váteméúnyiiiklct ő6zidte ióztiítetet fci€zi ki.
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