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ELÖSZÓ.

GY ÉS EGYNEGYED százada mult, hogy Georg
Friedrich Grotefend, a huszonhatéves göttingai
segédtanár megfejtette a perzepoliszi perzsa

királyfeliratok misztériumát.
Azóta sok minden történt.
A kicsiny mustármag kikeit s az egész világot el

borító faóriássá terebélyesült.
Az emberi szellem talán legnagyobbszerü teljesít

ménye következtében megszólaltak a Mezopotámia és
Kisázsia romhalmaiból előkerült cseréptáblák sumér,
babilóni, asszír, mitanni, hetita irói s először dadogva,
majd egyre tisztábban és érthetőbben mint kortársak
beszéltek olyan időkről, amelyekből azelőtt csak a mito
szok ködén át ért bennünket egy-egy fénysugár.

S amint az évezredeket megülő homály lépésről

lépésre oszladozni kezdett, a modern kultúrember meg
lepetve vette észre, hogy az Eufrát mentének ősi kul
túrája többet jelent számáraegy, azidők árjában elmerült
idegen világnál. Kiderült, hogy Európa története nem
Európában, hanem Előázsiában kezdődött s hogy a Tigris
és Eufrát vidékének romhalmai nyugati kultúránk gyer
mekkorának emlékeit őrzik.

Innen kezdve az annak idején inkább kuriózumképen
űzött kutatás az egész müvelt emberiség szent ügyévé
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4 ELőszó

vált. Franciák, angolok amerikaiak, németek - s a há
ború befejezése óta a csehek is - nemes versenyre
keltek a romhalmok felásásában s a tudományos mun
kára hivatottak egyre növekvő száma szentelte képes
ségeit a napvilágra került feliratok és tárgyi maradvá
nyok tudományos kiaknázásának.

A kutató munkásság eredményei természetszerűen

nem maradhattak meg a szaktudomány szükebb határain
belül. Az általános rnűveltség egyre erélyesebben kö
vetelte a maga részére a kultúránk kezdeteire vonatkozó
ismereteket s a művelt közönség szélesebb rétegeinek
sürgető érdeklődése arra kényszerítette a különböző

nemzetek szakembereit, hogy időről-időre a kutatások
eredményeit összefoglaló munkákkal lépjenek a nagy
nyilvánosság színe elé.

Ma - bár az érdeklődés az ókori kelet iránt a világ
háború óta csak fokozódott - az ilyen összefoglalásokra
az idő nem a legalkalmasabb. Ma már tulságosan nagy
anyag áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy különböző ko
rokból származó művelődési kép megrajzolásánál ada
tainkat meggondolás nélkül egy, minden időre érvényes
nek elfogadható képpé mernők egyesíteni. Másrészt az
ásatáwk esetlegességétől függő anyag még mindig sok
kal egyenetlenebb, semhogy a kultúrális élet egyes
megnyilvánulásai egész fejlődésükben áttekinthetők len
nének. Ezen felül - főként a háború után újabb lendü
letet vett ásatások következtében - immár alaposan
megingott a mezopotámiai kultúrkör zárt voltába vetett
hitünk is, anélkül, hogya vele egykorú kultúrkörökhöz
való kapcsolataira nézve ezidőszerint határozott meg
állapításokat kockáztathatnánk.

E nehéz helyzet az oka annak, hogya feltünő sűrűn
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megjelenő synthetikus müvek mögött rendszerint ott
lappang az az aggodalom, hogy a mezopotámiai ókor
igazi összefoglalására még nem érkezett el az idő. E nyo
masztó érzést e sorok írója sem tudta leküzdeni, miköz
ben - két évvel ezelőtt könnyen tett igérete következ
tében - e könyvecske részére a felhasználható anyagot
gyüjtötte, selejtezte és rendezte.

S mikor mégis a nyilvánosság elé merészkedik,
főként két megfontolásból merít bátorságot. Egyrészt a
munka első - történeti - részének szíves fogadtatása fel
jogosítja őt annak a feltevésére, hogy az effajta össze
foglalásnak a művelt magyar közönség is szükségét érzi.
Másrészt a szakfolyóiratokat, monografiákat és össze
foglaló műveket a legutolsó hónapokig figyelemmel
kisérvén s eredményeiket és tanulságaikat felhasználván,
nyugodt lelkiismerettel állíthatja, hogy nem nyujt keve
sebbet, mint a más nyelveken megjelent hasonló terje
delmű összefoglalások.

Félreértések elkerülése végett meg kell végül je
gyeznem, hogy a könyvben tárgyalt anyag csoportosítása
nem akar egyszersmind tudományos müvelödéstörténeti
rendszert adni. Nem kötöttem magam valamely elfoga
dott systema kényszeréhez, hanem legfőbb törekvésem
az volt, hogy az ismétléseket lehetőleg elkerüljem s ezért
az egyes fejezetcimek pusztán aggregatív jellegűek.

Budapest, 1927 szepternber hó 40-én.



I. VALLÁSI KULTÚRA.

Az a lázas érdeklődés, amellyel a művelt világ az
ékiratos emlékek feltárását kísérte, elsősorban kétség
telenül a vallás javára írandó. Azokat is, akik párat
lan elmeéllel s még páratlanabb türelemmel iparkodtak
megszólalásra bírni az évezredek óta elnémult agyag
táblák és kőfeliratok ezreit és ezreit, meg azokat is, akik
az effajta vállalkozáshoz szükséges, anyagilag és erkölcsi
leg támogató publikumot szolgáltatták, legfőképen az a
válasz izgatta, amelyet a minden emberi okoskodás első

és utolsó kérdésére az ékiratoktól kapni reméltek.
Ma, kerek száz esztendővel az ékiratkutatás meg

indulása után, meg kell állapítanunk, hogy a Tigris és
Eufrát melléke e tekintetben nem úgy jutalmazta a reá
fordított fáradságot, mint ahogy azt a kezdet kezdetén
vártuk.

Mezopotámia ősi vallásáról való első összefüggő

- vagy egymással összefüggésbe hozható - adataink
olyan időkből erednek, amikor a sumérságnak a sémiek
kel való egybeolvadása már nagyrészt megtörtént. Ennek
a helyzetnek megfelelően az emlékekről elénk táruló
vallás egy legalább kétféle rendszerből egybegyűrt, ezer
féleképen összebogozódott vallási kornplexum. E szöve
vény egyik-másik elemének a sumérságtól vagy a sémiek
től való függését talán vitathatjuk bizonyos valószínű

séggel, de sumér és sémi rétegre való szétválasztása



VALLÁSI KULTÚRA 7

ez idő szerint még nagy körvonalakban sem kisérel
hető meg.

Ennek ellenére minden okunk megvan annak a
feltételezésére, hogy e két réteg már elvegyülésekor sem
volt homogén. Mind a sumér. mind a sémi vallás egész
bizonyosan magán hordozta azoknak a szellemi irány
zatoknak a nyomait. amelyeknek idők folyamán a külön
böző műveltségi fokú népek szomszédságábanki volt téve.

r.pen ezért a sikernek még kevesebb reményére
tarthat számot minden olyan vállalkozás, amely e
vegyülékvallás tanulmányozásából akar feleletet kapni a
vallás eredetének problémájára. vagy az egyistenhivés
és polytheismus elsőbbségének a kérdésére. Ha egyéb
úgynevezett primitiv nép és egyéb primitiv vallás. amely
nek varázstükrében az emberiség első vallásos meg
nyilatkozását szemlélhetnők, nem áll a tudomány ren
delkezésére Mezopotámia a legkevesebb joggal vállal
kozhatnék e varázstükör szerepére. A Folyamköz
történelmileg fogható legrégibb lakossága sem él
a világteremtés tőszomszédságában. Az ő lelke sem az
a tiszta lap, amelyen az ifjú emberiségnek a természet
fölöttiről való első gondolatai olvashatók, hanem több
szörösen teleirt, olykor-olykor fogyatékosan letörölt
tábla, amelyen alig-alig tudjuk az összetartozó vonalakat
betűket vagy mondatokat kihámozni.

1. Pantheon.
Eddigi tudásunk szerint - amelyben lényeges vál

tozás a jövőben alig képzelhető el - a mezopotámiai
pantheon az egyes városokban egyedüli, vagy különös
tiszteletnek örvendő istenek hatalmas serege, amelyben
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különböző rendező elvek felismerhetők ugyan, de amely
egységes szempontok szerint sohasem volt végigosz-
tályozva. .

Hogy az egymáson keresztül-kasul érvényesülő

rendszerekről valamelyes fogalmat szerezhessünk, lás
sunk néhány csoportosító tényezőt.

Az egymás mellé- és alárendelésnek egyik kedvelt
formája az egyes istenek családi összefüggésbehozása. Az
Assúr-bán-apli (668-626) könyvtárából fennmaradt
alapjaiban legalább a 3. és 2. évezred fordulójáig
visszamenő - Enuma elis «Amikor fönn» kezdetű

theomachia a legelején elbeszéli, hogyan származnak le
az egyes istengenerációk Apsz-útól és Tiámattól egészen
az uralmon levő istentriászig, amelynek tagjai Anu,
Enlil és Enki v. Ea. E családi elv keresztülvitele során 
legalább a főisteneknél - azok számára, akiknek a
meglevő nőistenekből nem jutott feleség, mesterségesen
alkotnak egy-egy nőnemű megfelelőt. Igy kerül Anu
mellé már a sémiektől képzett Antu s ugyanígy születik
meg Enlilnek - talán még sumér eredetű - felesége
Nin-lil és egy sereg más istennő. Természetes, hogy
ez elméleti úton létrejött istenek és istennők általában
szintelenebbek, mint azok, akiknek házastársaiul alkot
tattak. Az egyes istenek családi összefüggése azonban
nem minden helyütt és minden korban ugyanaz. Marduk
- általában Enki és Damkina gyermeke - olykor
mint Samas fia szerepel, lstar egyszer Anu leánya, más-
szor Anu feleséggé emelt ágyasa stb. .

Másik kedvelt formája az istenek rendezésének az
állami szervezetnek a mennyországba való kivetitése,
Minden főbb isten egy-egy uralkodó, aki körül az alsóbb
rendű istenek mint miniszterek, hadvezérek, helytartók,
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kamarások, asztalnokok, borbélyok stb. stb. csoportosul
nak. Ez istenek össze is különbözhetnek, sőt formális
háborúkat is vivhatnak egymással, amelyek eredménye
ként meghalnak, vagy vazallusává lesznek a győztesnek.

Egészen bizonyos, hogy az istenek e rivalizálásában az
isteneknek szentelt városok hatalmi villongásai tükrö
ződnek vissza, bár a legtöbb esetben nem tudjuk a meg
felelő történeti hátteret kimutatni. Olykor azonban ez is
minden nehézség nélkül sikerül. Az emlitett Enuma elis
eposz például Marduknak a többi istenek kérelmére
Tiámat ellen vivott győztes harcával Marduk városának,
Bábelnek egész Mezopotámia fölötti uralmát okolja meg.

Kozmológikus elméletek hatását érezhetjük az olyan
istennevekben, mint Ansar (égi v. felső világ), Kisar
(földi v. alsó világ), Anu (menny), Enlil (a levegőég

ura), Enki (a föld, az alvilág ura).
A Nap (Utu, Babbar: Samas) és a Hold (Nannar :

s:rin) magától értetődő tisztelete a csillagászati ismere
tek fejlödése során a pantheon főbb isteneinek asztro
lógiai szisztémák szerint való csoportosítására adja meg
a lökést. Ez elmélet szerint Anu szállása a legfelső ég,
az égi ekvátor, Enlilé az ekvátortól északra, Enki(Ea)-é
a délre eső öv, Marduké a juppiter bolygó - amelyet
különben sulpaétől sajátítottak ki a számára - Is/ar
istennőé a Vénusz, Nabúé a Merkur, Rammáné a Holló,
a Regulus v. más csillagkép stb. stb.

A Mezopotámiában született számelméleteknek a
pantheonra való alkalmazása következtében az istenek
számát 3600 (60 X 60)-ban állapitották meg, - amely
szám a ma ismert istennevek száma szerint inkább
alacsony, mint magas. Az istenek pontos számának a
mai megállapitása főként azért ütközik nehézségekbe,
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mert nem tudjuk, hogy a reánk maradt kb. 4000-re
tehető istennév közül, melyek az eredetileg több isten
nek is kijáró - később megszemélyesitett - díszjelzők.

A 3600 isten t/60-része, vagyis 60 a «nagy istenek»
száma. Ugyane szám a szent száma Anunak, Enlilé 50,
Enkié 40, Súné 30 (talán a hónap napjainak száma ?),
Samcsé 20, Marduké 10, Rammáné 6 stb. Talán a szám
elméletek hatása is észlelhető a kettősségeken, pl.
Ansar-Kisar, Lahmu-Lahamu; háromságokon, pl. Anu
Enlil-Enki; hétségeken, pl. Sribi, Sribitti (<<a Hét») stb.

Mindenesetre késői, tudós papi spekuláció ered
ményei azok a visszhang nélkül maradt törekvések,
amelyek a rengeteg istent, mint egyetlen istenség kü
lönböző megnyilvánulási formáit iparkodnak közös
nevezőre hozni. Egy fennmaradt lista pl. Mardukot
teszi meg az «Istene-nek s többek közt Nérgalt mint a
harc, Enlilt rnint az uralom és kormányzás, Samast
mint a jog, Adadot mint az eső Mardukját emlegeti.
Az ilyenfajta egységesítő törekvést bizonyára a termé
szetes fejlődés indította meg. A különböző helyi iste
neknek a lakosok érintkezése során s a tudós gyűjtés

révén való összetalálkozása alkalmával ugyanis nyilván
valóvákellett lennie, hogy különböző helyeken, más-más
név alatt nagyjábanugyanazokkal a tulajdonságokkal bíró
istenek fordulnak elő. Ez észrevétel eredménye az az
érdekes szöveg, amely szerint: Irra a kutai Nérgal,
Meszlamta'éa a bábeli Nérgal, Huskia a nippuri Nérgal,
Ububul a szippari Nérgal stb. Ily módon olvadt bele a
szerelem és termékenység istennőinek egész sora Istarba
s ily módon folytak egybe a harc különböző istenei,
vagy a gyógyitás istennői. A különböző istenek azono
sitása kiindulhat onnan is, hogy valamely istent kedves-
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kedesből hasonlitanak össze egy másikkal. Lélektani
szempontból ez ugyanaz az eset, mintha pl. magyar Cice
róról, Horatiusról stb. beszélünk. Ily módon kaphatja
például Marduk és Ninurta vagy bármely más isten a
Gibil «Tűzisten» nevet.

E folyamatnak a megforditottja is előfordulhat.

Ugyanaz istennek különböző helyeken különböző tulaj
donságai nyernek olyan hangsúlyt, amelynek végső

eredményeként az egyisten különbözőszemélyekre hasad
szét. A fejlődés betetőzéseként az isten helyenként el
is vesztheti tulajdonnevét s állandó diszitő jelzőjét

veheti fel tulajdonnév gyanánt. Ily módon vált Adad
Bét-Karkara városában az eső és zivatar, Ernarube
templomában a bőség, Hallab városában a szél istenévé.
Igy születhetett Nérgal isten is Samasnak, mint az alvilág
urának melléknevéből.

A rengeteg isten nyilvántartásának megkönnyítése
céljából - talán iskolai használatra is - számos isten
katalógus készült, amelyek közül nem egy, legalább
töredékes formában, a birtokunkba jutott. Sajnos, e
katalógusokban felsorolt istenek legnagyobb része szá
munkra nem egyéb üres, élettelen névnél ; valamire való
fogalmakat csak azokról alkothatunk magunknak, akik
nek szerepét egyéb irodalmi alkotásokból közelebbről

ismerjük. Ezek legfontosabbjait a következőkben sorol
juk fel.

Istenek.
A harmadik évezredtől kezdve érvényes tan szerint,

amelyen a későbbi fejlődés legalább elvben már nem
változtatott, a pantheon élén áll a legfelső istentriász :
Anti, En/il és Enki.

Ezek elseje Anu a megszemélyesitett Menny, «az
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istenek atyja», «az. istenek királya», aki a királyi jel
vényekkel felruházva a legfelsőbb Égben, «Anu egében»
székel az istenek számára is alig megközelíthetden. Leg
tekintélyesebb földi szentélye Uruk városában az É-anna
«Menny Háza», de több más városban is bír templom
mal. Szent száma a számrendszer alapja, az isteni «60»,
a csillagászati spekuláció pedig az égi egyenlitőt utalja
ki számára birodalmul, Bár ő «az Isten» s az anui mél
tóság (anútu) a legmagasabb kitüntetés, amely istent
érhet, személye az istenek és emberek közt nem örvend
sem különös rokonszenvnek, sem népszerű tiszteletnek.
Sötéten, zárkózott titokzatosságban székel félelmes
végzetként a mindenség felett s ha olykor-olykor megele
venedik és közvetlen szerepet vállal az istenek és
emberek sorsában, rendszerint mint szigorú, könyörte
len hatalom lép fel. Zordságát alig enyhíti az a körül
mény, hogy a sémi spekuláció nevének nőnemű alakját
megszemélyesítvén Antuban Ca nőnemű «Menny»)
feleséget is rendelt mellé s hogy az istenek végső két
ségbeesésükben mégis csak hozzá folyamodnak segít
ségért.

Elmosódó, színtelen s élet nélküli alakja jogossá
teszi azt a kérdést, hogy feleségéhez hasonlóan ő maga
is nem tudós teológiai spekulációnak köszönheti-e ere
detét. Egyáltalán nem lehetetlen ugyanis, hogy mikor
az eridui Enki Ca föld, az alvilág ura) s a nippuri Enlil
Ca forgószél, a levegőég ura) a különböző helyi kultu
szok összekeveredésével az istenek rendszerezésekor
rokon képzésű nevük miatt együvé kerültek, a papság
szükségesnek látta, hogy a földi világ és alvilág urai
mellett legyen ura a csillagok égi világának is és a hézag
kitöltése céljából egyszerüen megszemélyesítette a
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Mennyet. Annyi mindenesetre kétségtelen - és ezt a
körülményt, bár nem is bír határozott bizonyító erővel,

számon kell tartanunk, - hogy Anu ez ideig nem for
dult elő Lugalraggisri (2662-2638) előtt a nagy
istenek sorában.

Több élettel teljes, bár az emberiséggel szemben nem
sokkal barátságosabb, az istentriász második tagja: Enli!,
Nippúr város helyi istene. Nevének jelentése szerint 
Enlil = «a levegő, a forgószél ura» - eredetében talán
viharisten, a történeti időkben a földi világnak, a min
denség középső rétegének az istene, az «országok ura»,
a «hegységek ura», akinek nippúri temploma hegyi
karakterének megfelelően az É-kur, «Hegyháza» nevet
viseli. Valamikor egész Sumérföld nemzeti istene volt,
akivel az egyes helyi istenek «Enlil elsőszülöttje», «Enlil
erős borja» stb."néven csaknem kivétel nélkül kapcso
latba hozattak. O a «végzetek meghatározója», a «sors
tábla» viselője s ugyanő az az isten, akitől meg
bízást és elismerést kell kieszközölnie ~~ egész «Ország»
uralmára igényt tartó uralkodónak. O határozta el az
ősidőkben az embereknek vízözönnel való elpusztítását
s ő az egyetlen isten, aki Úm-napistimnek a vízözönből

"aló megmenekülését nem nézi jó szemmel.
Vezető szerepének magyarázatára keletkezett az

őskaosszal, Tiámattal való harcról szóló mythos, amely
nek eredetileg - míg Bábel diadalra jutásával Marduk
el nem foglalta a helyét - ő volt a győztes főhőse.

Bár idők folyamán a sémi Babilónia nemzeti istene,
Marduk javára sokat veszít jelentőségéből s a valamikor
csak neki járó Bél, «Úr» tulajdonnévvé vált címét is
át kell engednie szerenesés riválisának, sőt Assziriában
eleségét Ninlilt is a helyére lépő Assur veszi el tőle,
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mint «öreg úr» az egész történelem folyamán megőrizte

emlékét egykori nagyságának.
A csillagászati theória az égi egyenlitőtől északra

eső övet jelölte meg az uralma alá tartozó csillagok
útja gyanánt, szent számként pedig az «50» jutott
osztályrészeül,

Felesége Ninlil, a «nagyanya», akinek alakja oly
kor Istaréval folyik egybe, «az Urnő», Béltu (Bélit),
«az országok úrnője», aki férje előtt az emberiség jó
indulatú közbenjárója.

Az emberek iránt állandó barátsággal viseltetik s
az istenek és emberek viszályában mindig az embe
rek pártját fogja az istentriász harmadik tagja, Enki
(akkad nevén Ea), Anu fia és «képmása». Sumér nevé
nek jelentése: «a föld, az alvilág, az alsó részek ura».
Hogy mily értelemben szerepel nevében a «föld, alvilág,
alsó rész» jelentésű ki, mutatja az akkadoktól kedvelt 
valószinűleg ugyancsak sumér eredetű - Ea név máso
dik tagja, amely vÍZ'et jelent. Félrevezető neve dacára
ugyanis Enki nem a föld, hanem a földi világ alatt és
körül elterülő vizek istene. Földi székhelye a «folyamok
torkolatánál», a Kr, sz. e. 3. évezredben még a Perzsa-öböl
partján fekvő Eriduban volt, ahol É-ab2'u «Apszu (Abys
sos) Háza» nevű templomából kisérte figyelemmel
szeretett embergyermekei ügyes-bajos sorsát. Mivel a
feneketlen, titokzatos vizmélység a bölcseség székhelye
(ab-ru = «a bölcseség lakása»), az abru ura minden
tudásnak végső kútfeje. Nemcsak, hogy az embereket
tanitotta meg a különböző mesterségekre, az irásra s a
tudományokra, hanem - mint a titkos tan birtokosa,
minden varázslás, jóslás és hatékony ráolvasás ismerője
az istenek seregében is megkülönböztetett tiszteletnek
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örvend. Az istenek háborúsága idején ő volt az, aki
a félelmes Aps~út igézetével álomba meritette s meg
ölte, ő támogatta tanácsával Mardukot Tiámat elleni
harcában s az ő utasításait követi Marduk a világ terem
tésénél is.

Mint sumér mellékneve : Nudim-mud, «a teremt
mények létrehozója» mutatja s az emberiség iránt tanu
sitott állandó jóindulatából is következik, valószínű,

hogy Marduk elhatalmasodása előtt őt tekintették a
teremtő és éltető istennek. Ilyen minőségében utasitotta
Adapát, mikor az Anu haragját magára vonta, arra,
miként viselkedjék a haragvó istennel szemben (1,5 5.s k.),
ilyen mínőségben tanácsolta Um-napistimnek a hajóépí
tést, mikor Enlil a vizözönt elhatározta O, 56. sk.) és
ilyen minőségében szerepel a rituális szövegekben és
ráolvasásokban éltető, bölcs orvosként, aki a beteget
meggyógyitja, az elesettet fel támogatja, a gyöngét segiti
és a gonosz vágyakat elhárítja. Szent száma «4o»,mennyei
dominiuma a csillagászati spekuláció szerint az égi egyen
litőtől délre eső öv, «Enki útja».

Feleségének sumér neve Dom-ki-na vagy Dantgal
nunna «a nagy főfeleség».Mint «az ég és föld úrnője»,

«az abyssos királynője», a «királynő» idők folyamán az
Anyaistennő szerepét játssza.

A számelmélet szerint a legfelső istentriász után
a szent «30» birtokosa, aHoldisten, Nannar «Világító» :
Srin következik. A vallási synkretizmus idején, még a
sumér korban Enlil elsőszülött fiává lett, aki állandó
harcában a sötétség szellemeivel, «a 7 gonosszal» már
már alul marad, amikor valamelyik isten - a későbbi

felfogás szerint Marduk - segitségével erőt vesz a
sötétségen. E havonta megújuló harc és győzelem
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mellett van egy ritkábban előforduló, de annál vesze
delmesebb: a holdfogyatkozás. Mint az időt havonta
kimérő és megállapító istenség, Enlilhez hasonlóan ő

is «a végzet meghatározója» melléknévvel bir. Legfőbb

kultuszhelyei a délbabiloniai Ur s az északmezopotámiai,
Balih-menti Harrán ; mindkettő a zsidóság ősatyjával,

Ábrahámmal közelebbi vonatkozásban álló hely. Fő
temploma Urban az É-gissirgal, az «Alabástrom-Ház»,
Y. «Nagy Fény Háza» (?) Harránban az É-hulhul, az
«Öröm Háza».

Mint sumér mellékneve : En-:u, a «Bölcseség Ura»
mutatja, a «kifürkészhetetlen» Holdisten Enkinek is
versenytársa volt, mint a jóslás, főként az álomjóslás
és orvostudományok istene. A mi szempontunkból saját
ságosnak látszik, de a helyi viszonyok ismerete alapján
érthető, hogy Mezopotámia ókori lakói elsősorban

neki és nem a mindent elperzselő napnak tulajdoní
tották a fák és növények növekedését s az élőlények

fenntartását.
Felesége Nin-gal, a «Nagy Úrnő», amellett, hogy

férje hitvestársaként a végzetet megállapítja a menny
ben, főként mint anya lép előtérbe. S.<intől fogant gyer
meke a hatalmas Napisten, Utu, «Nap» vagy Babbar,
(Fényes» (?), «Fehér» (?): Samas. Mint a leghatalma
sabb égitest, természetesen egészen különleges figye
lemben és tiszteletben részesül, sőt külön isteni sze
mélyekké esik szét felkeltében, delelésekor, lenyugtában.
cjjel az alviláget járván, hajnalban felnyitja az ég hatal
mas kapuit s a kettős csúcsú mennyei hegyen átlépve,
felhág a horizontra, hogy - kezdetben bizonyára gyalog,
később, mint a görögök is képzelték - gyors kocsi
jával keresztülszáguldjon az égen, távoli, ismeretlen
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vidékek, senkitől nem látott tengerek felett és estére
újból az alvilágra szálljon alá.

Bár a vegetációval való kapcsolata nem volt isme
retlen, sugarainak inkább perzselő hatását félték, mint
éltető erejét tisztelték. Ezért az éltető Holdistennel
szemben inkább a halál és az alvilág képviselője.

Legfontosabb tulajdonsága azonban nem a meleg,
hanem fény. Közeledtére minden homály, minden titok
eloszlik és világossá válik; szeme előtt semmi sem marad
hat rejtekben, hiszen fénye mégatengermélyére is lehatol.
Ezért ő az igazság istene, az «ég és föld hatalmas birája»,
aki a napvilágra hoz és büntet minden bűnt és gonosz
ságot és megjutalmazza a titokban tett jót. Ugyanez ok
ból bnki és Sz-in mellett ő a jóslás és végzet istene is.
Gyermekei Nigginff:Kéttu, a «Jog», és Nigsridi: Mésaru,
az «Egyenesség». O az, akihez a gyönge, az erőtlen, az
özvegy és árva, a szegény, a félénk vándor, az utazó keres
kedő s mindaz fordul, aki családjától s hazájától távol
kénytelen időzni. O a hős, a félelmes harcos, akinek
nem állhat ellene semmiféle gonosz ellenség, ő az
«Országnak» a megvi1ágitója és megoltalmazója. Földi
székhelyei Babiloniában főként Larsza és Szippar, szen
télye mindkét helyt az Erbabbar, a «Fénylő (?), v.
Fehér (?) Ház», Assúrban pedig Sz-inne1 együtt bir egy
kettős templomot.

A számelmélet értelmében szent száma a «20».
Felesége Aja, az alvilág istennője, a sirok zöldbe

öltöztetője, aki örömmel s lakomával várja esténként
az éjszakára hazatérő férjét.

Samas után rang-sorban a Zivataristen, sumér nevén
Iskur, Mér v. Mur, akkadul Rammán, a «Bömbölő»,

vagy nyugati sémi elnevezéssel Adad (az ószövetségi
Dávid Antal: Bábel és Assúr. H. 2
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Hadad) következik. A különböző nevek tanusága szerint
személyében valószinűleg több különböző zivatar-, vihar
és esőisten olvadt egybe. Mint zivataristen úgy «böm
ből az égben»,hogy a supuk samé,az «ég töltése» (II,166.)
reng, a felső és alsó vizek kibocsátásával eltépi a gátakat s
özönvizzel boritja el a földet. Ha dühöng, az égi iste
nek reszketve húzódnak az égbe, az alvilágiak pedig az
alvilágba. Mint esőisten, a növényzet és állatvilág jól
tevője, a bőség ura és előidézője, akit kérve kér minden
élő, hogy el ne zárja az ég csatornáit és el ne dugaszolja
a földi forrásokat, mert különben az ország a drágaság
és éhinség következtében elpusztul. A csillagászati teória
szerint szent csillaga a Holló, a Regulus, vagy a Nu
musda-csillag, a számelmélet értelmében szent száma a
«10» vagy «6».

Székhelye Bét-Karkara városa, de szentéllyel birt
Bábelben, Borzippában, Aleppóban és Assurban is, ahol
templomát későbbaz ő és Anu tiszteletére szentelt kettős

templommá épitették át. Felesége az Aratószűz csillag
képben megnyilatkozó Sala, a hegységnek és hóviharnak
istennője.

A 1110»-es számot megosztja Rammánnal - egye
bek közt - a mezopotámiai mennyország talán leg
nagyobb karriért befutott istene, Marduk. Marduk Enki
és Dumkina elsőszülötteként Eriduban mint egészen
alacsony rangú istenség örvendett némi tiszteletnek.
Diadalmas pályafutása akkor kezdődött meg, amikor
hogy, hogy nem sikerült egy kis vidéki városkában,
Bábelben, helyi istenként gyökeret vernie. Bábelhatalma
a Hammurápi-dinasztia(2057- I 758) terjeszkedése révén
egyre jobban emelkedvén, vele együtt emelkedett Mar
duk is, hogy végül Hammurápi (1955-1913) alatt az
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egységes Babilónia nemzeti istenévé lépjen elő. Hihetet
len előretörése akkor nyert mennyei szankciót, amikor
a bábeli tudós papság - kétségtelenül Hammurápi meg
bízásából - átszervezte kedvéért az egész pantheont s
Tiámat feletti győzelme fejében átvétette vele az istenek
feletti uralmat, az Anu-méltóságot, a sorstáblákat s
mindazt a jelvényt és diszitő [elzőt, ami az istenek kirá
lyát, a menny és föld legfelső parancsolóját jog
szerint megilleti.

Azóta ő az «ég és föld királya», az «urak ura», a
«királyok királya», a x~t't~OX'1lv Bé/u, «Ur», a világ és
az ember teremtő istene, aki a különböző istenek leg
szebb és legértékesebb tulajdonságait egyesiti magában
s e tulajdonságok birtokában háttérbe saorit minden
egyéb istent.

Főtemploma a bábeli-É-s~ag-ila, a «Fej Felemelésé
nek Háza», amely mellett természetesen a legtöbb babi
loni és asszir városban birt többé-kevésbbé jelentékeny
szentéllyel.A csillagászati teória szerint csillaga a Juppiter
bolygó.

Felesége Serű'a «Hajnal», Érú'a «Terhesíj')», vagy
leggyakrabban Carpánitu, «Ezüstös» nevek alatt szere
pel. Ez utóbbit a népetimologia Zér-bánitu-tz: «Ivadé
kot Szülős-re módositotta, hogyanyaistennői jellegét
kifejezésre juttassa.

Mardukés <;arpánitu leszármazottja a Bábel testvér
városában, Bor:;ippában otthonos Nábá, a «Szónok».
Egyike a legkedveltebb és legrokonszenvesebb istenek
nek. Miután «az irástudás a szónokok anyja s a meste
rek atyja», természetesen Nábú az, aki az irás tudomá
nyával megajándékozta az emberiséget. E minőségében

egyúttal irnoka, titkára az isteneknek s védőistene a
2*
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tudományoknak és művészeteknek, Mivel ő írja fel a
sorstáblára az elkerülhetetlen végzetet, szükségképen
mindentudó s ezért ő adományozza az értelmet és be
látást is a kiválasztott halandók számára. Mint a «számla
Mardukja», kapcsolatba kerül a kereskedelemmel, 
hasonlóan görög és római megfelelőihez, akikkel, úgy
látszik, a tolvajok védőségét is megosztja. Ez előttünk

talán kevésbbé rokonszenves szerepe azok mellett a kép
zetek mellett, amelyek az ókori keleten a kereskedőhöz

tapadtak, egyáltalán nem féltünő.

A felsorolt, nagyjából közös nevezőre hozható tu
lajdonságai mellett forrásaink olykor - nem tudjuk,
minő összefüggésben alaptermészetével - mint a for
rások megnyitóját, a növényzet termesztőjét, sőt mint
az istenek nemzőjét és megújítóját emlegetik őt.

Tisztelete egy időben különös kedveltségnek ör
vendett Assziriában, ahol III. Adadnirári (805-782)
egyik főtisztviselője azt a tanácsot adja: «Nábúban
bizzál; más istenben ne bizzál!»

Borzippai Éaida, «Igazság Háza» nevű temploma
mellett a sumér Enrag, v. Ilmun-rag, «Főúr» néven ne
vezetes szentéllyel bir Tilman szigetén is.Szent csillagaa
Merkur bolygó. Felesége Tasmétu, «Meghallgatás»; a
vele való házasságkötését évente I I napig tartó ünnep
séggel ülték meg. (II, 57.)

Az alvilágnak az istene Nérgal. Miután neve, jelen
tése szerint - Né-urű-gal, «a Nagy Lakás (= Alvilág)
Ura» - eredetileg aligha tulajdonnév, nem lehetetlen,
hogy a Napistennek, mint az alvilág urának a mellékne
véből kelt életre. Ez esetben a Napnak mindent felper
zselő erejét személyesitené meg. Valóban egyik szöve
günk szerint nyugati sémi neve Sarrápu, «Elégető»
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(Szeráf?), másutt Gibilel, a Tüzistennel azonosítják, aki
nek «izzó a szája», sőt egy késői feljegyzés szerint:
«Dumuri hó I8-án leszáll Nérgal az Alvilágba s Kisrlimu
28-án jő fel. Nérgal és Samas egy)).

Főszentélye a kutai Enneszlam ; szent csillaga a
szerencsétlenséget hozó Mars bolygó.

Felesége Ereskigal : Allatu, az alvilág királynője,

akit a mythológia szerint kissé tulságosan energikus
módon hódított meg. Ereskigal, a hatalmas uralko
dónő, maga elé idézte őt az Alvilágba, hogy számot
adjon róla, miért maradt ülve az istenek gyülekezetében
az Alvilág követének, Namtamak belépésekor. A szá
monkérés során Nérgal Ereskigalt a hajánál fogva lerán
totta a trónjáról s dühében le akarta vágni a fejét.
Erre a megrémült istennő kétségbeesetten könyörgött
kegyelemért s felajánlotta neki szerelmét és az Alvilág
feletti uralmat, amit ő el is fogadott. Nérgal mellett
Eresliigal férje gyanánt szerepelnek még Gugaianna s
egyebütt Ninazu,

Ugyancsak harcias isten Ninurta (Nimurta = Nim
ród ?), Enlil fia, «az istenek vitéze», a háborúnak és a
vadászatnak istene. Mivel egyik sumér mellékneve Lugal
banda, «kis király», azonos az első uruki dinasztia har
madik tagjának nevével (I, 58), amely talán szintén csak
melléknév, nem lehetetlen, hogy e mitikus király valódi
neve ugyancsak Nimurta volt. Nimurta isten e szerint
eredetében azonos lenne a ködös ősidőkben kétségte
lenül nagy szerepet játszott uralkodóval, akinek embe
ribb alakját őrizte meg az Ószövetség a Bábelt, Urukot,
Kalnet, Akkadot, Assurt. Ninivét stb. alapító Nimród
ban, aki «hatalmas vadász volt Jáhó szine előtt». (Gn 10,

8-12.) A későbbi spekuláció szerint, Nérgalhoz ha-



22 ELSO RÉSZ

sonlóan, Ő is a Napisten egyik megjelenési formája,
mégpedig a déli és nyári Napé. Talán vadászi minő

ségében lett a növények és kövek urává és sorsuk meg
határozójává. A csillágászati tan szerint szent csillaga a
Saturnus bolygó.

Felesége Nin-Nlbrú'a, «Nippúr úrnője», vagy más
források szerint Gula, a gyógyítás istennője, aki egyéb
ként mint a kevésbbé ismert Abu (talán csak Ninurta
egyik mellékneve?) felesége is szerepel. Enlil fia lévén,
Érsumeda nevü főszentélye Nippurban volt.

A mennyei hatalmasságok seregében egyike a leg
érdekesebb egyéniségeknek Istar istennő.

Kevés istene van a mezopotámiai pantheonnak, akit
a mythos a rokonszenves és visszataszító s általában
ellentétes vonásoknak olyan szövevényével font volna
körül, mint őt. O a tiszta anya: «keble nyitva s balján
gyermeket hordoz, aki keblén táplálkozik, míg jobbjá
val cirógatja őt». Ugyanő a buja «kéjnő», aki kegyet
lenül és szivtelenül megkínozza a hálójába került istent,
embert vagy állatot s «évről-évre könnyet fakaszt»,
O az «egek és csillagok királynője», de «ha sör mellett
ül, nő létére úgy viselkedik, mint egy erős férfi». Mint
a «teremtmények szülője», keservesen megsiratja a víz
özönben elpusztult emberiséget s mint a háború istennője,

könyörtelenűl <c hányja halomra a harcosok hulláit»,
Az egyik hagyomány szerint Srin leánya, aki először

Anu ágyasa lett, majd kiszorította helyéről Antut, a
törvényes feleséget, a másik szerint Anu leánya. Sőt,

hogy teljes legyen az összevisszaság, női mivoltát jó
és rossz értelemben ábrázoló szobrai mellett olyan kép
másai is voltak, amelyeken - mint egy ékiratos szöveg
irja - «Assurhoz hasonlóan szakállal bírt»,
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A férfias és nőies vonások összekeveredésének a
nyitját talán abban találhatjuk, hogy a babiloniak az
Istarnak szentelt Vénus bolygót reggel hímneműnek,

este nőneműnek tartották. Ugy látszik, hogy kezdetben
a hajnalcsillagot s az esti csillagot két különböző csil
lagnak nézvén, két különböző istennek tulajdonították,
akik közül az egyik a háború és vadászat férfiistene. a
másik pedig a szerelem és anyaság istennője volt. Mikor
azután rájöttek a két csillag azonosságára, az egymással
szembekerült istenek közülIstar bizonyult az erősebbnek:

férfi kollégája eltűnt az élők sorából, de tulajdonságait és
feladatait örökbe hagyta a győztesre. Egymással ellen
tétes női tulajdonságainak magyarázatára pedig egyetlen
eshetőség az, hogy több különböző istennő olvadt benne
eggyé. Erre látszik utalni -egymással etymológiai szem
pontból mindenesetre összefüggő- sumér neveinek nagy
száma is. In(n)an(n)a, Innín, Ennin, Nin, Ninni, Nana
stb. ugyanis valószínüleg a különböző helyeken külön
böző tulajdonságokkal felruházott nőistennek dialektikus
nevei. Legnevesebb kegyhelyei Uruk, Ur, Hurszag
ka/ama, Assur, Ninive, Arbela stb.

De tisztelete messze Mezoptámia határain túl az
egész ókorban el volt terjedve épúgy, mint híres sze
relmeséé, Tammúré, aki abban is hasonlít hozzá, hogy
alakja ugyancsak elmosódik az egymással ellentétes ha
gyományok kusza szövevényében. T'anuuú; sumér neve
Duma-ri/d}, «Igazi fiú», vagy teljesebb formában Dumu
:::i(d) abru, «az Abyssos igazi Fia», amely néven Enki
(Ea) és Srirdu gyermekeként szerepel. Más forrás Srin
fiaként említi, van olyan is, amely két különböző

Dumuri: ismer. Istarhoz való viszonya szempontjából
olykor fia, máskor fivére s ismét máskor kedvese az
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istennőnek. A Dumurinévre hallgató isten vagy istenek
mellett a rege ugyane néven két mythikus királyt is em
leget: az egyik Dumuzi, «a pásztor», aki a vizözön előtti

időkben Bad-Tibiraban uralkodott 28800 évig, a másik
a vizözön utáni I. uruki dinasztiához tartozó s mindössze
100 évig trónon ült Dumuri, «a halász».~

Amennyire a személyéhez tapadt sokféle vonásból
ki lehet hámozni, T'ammúz alapjában véve vegetáció
isten, vagy legalább is ez a minősége lett idők folyamán
uralkodóvá. Halálának (I, 54) okául az egyik hagyomány
a vaddisznót említi fel, a másik sejteni engedi, hogy sze
relmesének, Istamak volt része korai alvilágraszállásában.
Kultuszának elterjedettségére jellemző, hogy Ezechie!
próféta szerint a jeruzsálemi templom kapujában is
Tammúz-t sirató nők ültek (8, 14.). E nagy elterjedettség
mellett feltűnő, hogy kultusza középpontja két egészen
jelentéktelen városka: Kinunir (talán Lagas egyik ne
gyede ?) és Dúr-qurqurri volt. Szent csillaga egyes szö
vegek szerint a «Bérescsillag» (a mi Ariesünk), másutt
a nem azonositható «ZöldesiIlag».

Talán még Marduknál is nagyobb karríért futott
meg az asszirok nemzeti, istene Assúr.1 Jelentéktelen
városi istenből a hatalmas asszir birodalom főistenévé

lépvén elő, az asszir pantheonban ő került Enlil helyére,
akinek egyéb kiváltságai mellett a feleségét, az Istar
assurituval, az «asszir Istarn-ral azonosított, Nin-lili is
elhódította. Az asszir önérzet azonban még ennyivel
sem érte be. Mivel neve az Anu-Enlil-Enki triászt

1 Annak, hogy az isten nevét Asúrnak s a városét Assúr
nak Irjuk és ejtsük, mint azt az assziriol6gusok egy része teszi,
a feliratokban nincs elég alapja. Az istennek és városának neve
egész biztosan ugyanaz.
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megelőző istengeneráció Ansaréra emlékeztetett, elő

szeretettel azonositották a két nevet s Assúrt olykor
Anu atyja gyanánt tüntetik fel. Idők folyamán, úgy
látszik, a neve is módosult. Legrégibb szövegeinkben
ugyanis A-sír, vagy a valóseinűen ugyancsak A-sirnak
olvasandó A-USZAR alakban fordul elő. Legnevesebb
temploma, bár a legtöbb asszir városban volt szentélye,
természetesen az assúri Érsarra, amelynek «szentek
szentje» az É-hurs1ag-kurkurra, az «Országok Hegyé
nek Háza» nevét viselte.

E részletesen ismertetett istenek mellett elég
gyakran szerepelnek még NUS1ku, Ninurta hadvezére;
Nisraba. a vegetáció istennője; Mah, aki Nin-Mab,
Mama, Nin-tu néven, mint Istar, az ég királynője, anya
istennő; Sulpa'e, Mah férje; Id a folyamisten, a víz
próba istene; az lstarral eggyé lett Anunitu vagy
Anuna'ltu ; Zamama. Zababa vagy llbaba, a hadiisten;
Uras, a termés és háború istene; Nin- Girszu, Lagas
város Girszu nevű negyedének Ninurtával azonosított
istene; Ba'u, Anu leánya; Sulmánu, Ninurta egyik
változata; Nin-gis-zida, Tammúz barátja; Irra, a vihar
isten. A nyugati sémi (amurrita) eredetűek közül még
nem említettük Asratut, «az ég királyának mátkájá»-t
és az Enlillel azonosított Dagant (az Ószövetségben
Dagán, mint a filiszteusok istene). Kassú eredetűek s a
kassú-dinasztia idején (1746-1171) nyertek a babiloni
pantheonban illetőseget Suqamuna, a hegyi és hadi
isten, Sumalia. Suqamuna nővére, Sipak, a kassú hold
isten, Súrias, a kassú napisten. Elámi eredetű a Sul
mánuval azonosított Susinak.

Az istenek hatalmas serege két táborba oszlik.
Az egyik rész gyüjtőneve 19i9é, a másiké Anunllaké vagy
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hnukké. Forrásaink úgy emlegetik őket, mint «az ég
Igigéit s a föld Anunnakéit», (Igigé sa samé, Anunnaké
sa ir~iti) és ennek a felfogásnak megfelelően Anu az
!gigé, Enlil pedig az Anunnaké királya.

Héroszok.

Rangsorban az istenek után következnek a héro
szok, akiknél az emberi eredet még többé-kevésbbé fel
ismerhető, vagy akik az istenek sorából süllyedtek alá
őskori királyokká. Nevesebbjeiket, Adapát (I, 53.),azegé
s~en istenné vált vagy isteni eredetű T'ammúr: (I, 55 ; Il.),
Um-napistimot (1,55-56.), Etanát (I, 57), Nimurta?
Lugalbandát (I, 58.), a kétharmadrészben már istenné
lett Gilgamest és Enkidut (I, 58-59.) már felemlítet
tük, rajtuk kivül hérosz számba vehető valamennyi ős

király (I, 155. skk.), valamint az Ur, Nippur, Eridu,
Kullab, Kés, Lagas, Suruppak városokból való «hét
bölcs».

Démonok.

A teológiai tudat világában nagyban és egészben
körvonalazott, tisztán kivehető istenek és héroszok
mellett sumér és akkad világot a titokzatos, a tudat
alatti kaotikus homállyal rokon torzalakok egész légiója
népesiti be. Egy-egy sokat sejtető név - Uggallu, Mu.s
russu, Labartu, Asakku stb. stb. - s a hozzájuk tapadt,
legtöbbször szorongást keltő képzet az, ami e határo
zatlan alakú, sötét lényeknek életet ád. Az Etimmu és
Utukku a halottak szellemei, Lilú és Liiitu az éjszaka
démonai, az Asakhu a fejet, az Utukku a nyakat, az AM
a keblet veszélyezteti, a Labacu Iidércnyomást, a La
bartu, a gyermekek réme, nyavalyatörést okoz sth.
Az alvilágnak és sivatagnak e szülöttei ott vannak min-
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denütt, ahol bűn, betegség, szerencsétlenség fordul elő;

ők a «vérzabálók», «vérszivók», akik «elragadják a fele
séget a férjtől, elveszik a gyermeket az atya öléből,

elűzik az urat a családi házából, a rabnőket a kamráik
ból, a fiat az apósa lakásából, a gyermeket a családjától,
kiverik a galambot a ducából, a fecskét a fészkéből, leütik
a szarvasmarhát és a juhot, betegséget hoznak a lovak
jászlába és nyavalyát a szamarak istállóiba».

E démonok földi szolgái és képviselői a férfi (kas
sápu, srábiru, musépisu) és női boszorkányok (kassáptu,
srábirtu, musépistu, rágintu), akik titokzatos ismereteik
birtokában ráolvasással, szemveréssal vagy különböző

ártó machinációkkal rászabaditják embertársaikra a
poklok e rémséges seregét s borzalmakat és szerencsét
lenségeket idéznek fel a segitségükkel.

A rosszindulatú démonok garázdálkodását ellen
súlyozzák a jó szellemek, akik megszállva az embert,
távol tartanak tőle minden ártalmat. ugy látszik a
démonok javarészének megvolt a megfelelő jó angyala
is. Az Utukké limnútl, a «gonosz Utukkuk» mellett ott
van a «kegyes Utukku», az Utukku damqu, sőt a Sédu
damqu és Lamassru damqu ismertebbek, mint ártó
megfelelőjük s ha jelző nélkül állnak, általában jó szel
lemet jelentenek. Ugyancsak jóindulatúak a Kuribé (ta
lán az ószövetségi Kerubok Y) és a nőneműnek képzelt
Káribáte.1

1 Mindkét név töve: Kardb« = I. imádni (valamely istent);
2. megáldani (valamely embert).
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2. Az ember.

«Istenének gyermeke.»

A világnak az istenek után legelőkelőbb lakója az
ember, akit valamely - a különböző helyi hagyomá
nyok szerint más és más - isten alkotott. E teremtő

isten a bábeli eredetű Enúma elis éposz szerint tenné
szetesen Marduk, aki az éposz VI. táblájának elején a
következőképen jelenti be tervét Eának:

«Vért akarok «megkötni»; csontot létrehozni.
LuHát akarom előállitani: «ember» legyen a neve;
Meg akarom teremteni Lullát, az embert».

A terv végrehajtása oly módon történik, hogy a
Tiámatot harcra ingerlő Kingunak vérét veszi s annak
segélyével alkotja az embert. Egyéb hagyományaink sze
rint ugyancsak valamely isten vérét keveri el a teremtő

isten vagy istennő földdel, hogy létrehozza az «isten
ség képmását» a földön. Az ilymódon alkotott s lélek
kel (únapistu) elevenné tett ember joggal viseli az
«istene gyermeke» nevet, annál is inkább, mert az
istenség nem hagyja őt magára ezután sem, hanem jó
ságos «atya» módjára «kegyes keze» irányításával
vezérli őt az életen át.

Az élet feladata pedig a világ harmóniájába való
beilleszkedés: az ember rendeltetése, hogy az istenek
szolgálatára álljon, helyettük dolgozzék, hogy ők zavar
talan «kényelemben élhessenek» a szentélyeik számára
teremtett földön. Az istenség akarata, amely az ember
életének abszolút normája, különböző útakon jut a
halandók tudomására: közvetlen, ébren vagy álomban
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adott kinyilatkoztatással ; a történelem folyamán külön
böző alkalmakkor nyilvánitott s az egyházi és világi
törvénygyüjteményekben lefektetett általános érvényű

előirások révén; a csillagos égen (sitir samé; «az ég
irása») vagy a földi eseményekben nyilvánuló elője

lekkel stb.
Amig az ember rendeltetésének él s az isteni aka

rathoz igazodik, addig a világrend egyensúlyban, ő pedig
a kegyelem állapotában (sallmu : «ép», ellu : «tiszta»,
quddusu: «szent») van. «Az isten örvendez az ilyen
embemek, kedveli őt s jóval fizet vissza neki».

A bűn,

Az ember és isten közti összhangot s ezzel az
ember állapotát megzavarja a bűn, amelyet az ember
azzal követ el, hogy az istenségnek különböző módon
kinyilatkoztatott akaratát tudva és szántszándékkal,
hanyagságból vagy tudatlanságból, gondolattal, szó
val, cselekedettel vagy mulasztással megsérti. A bűn,

amely elkövethető a kultusz, az erkölcs és jog terén,
irányulhat valamely isten vagy az istenek s a fele
barát ellen.

A bűn [előlésére használt számos szó (nam, nam
tagga, sebida : annu, arnu, hititu, qullultu, sértu, egú
stb.) sajnos nem ád pontos felvilágosítást arra nézve,
hogy mily kategóriáit áUitották fel a bűnöknek, bűn

listáink pedig, amelyek a legheterogénebb bűnöket so
rolják fel egymásután, ugyancsak cserben hagynak ben
nünket e téren.

Hogy mi minden ment bűnszámba az ókori Mezo
potámiában, arról szemléltető képet nyujt egy afféle
itt kivonatosan közölt - «általános feloldozás» :
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Az istenétől eltiltottat evett? Istennőjétől eltiltot
tat evett?

«Igen» helyett «Nem»-et? «Nem» helyett «Igens-t
mondott?

Istenét megvetette ? Istennőjét megvetette?
. . . . . . Gonoszat mondott?
. . . . . . llletlent mondott?

A biróval hibás itéletet hozatott?

Elnyomta a gyöngét?

Elválasztotta apától a fiát?
Elválasztotta fiától az apját?
Elválasztotta anyától a leányát?
Elválasztotta leánytól az anyját?
Elválasztotta anyóstól a menyét?
Elválasztotta menytől az anyósát?
Elválasztotta testvértől a testvérét?
Elválasztotta baráttól a barátját?
Elválasztotta társtól a társát?
Nem bocsátotta el a foglyot? Nem oldotta fel a

megkötöttet ?
Nem láttatta meg a napvilágot a bebörtönzöttel ?
Azt mondta egy fogolyra: «Fogd őt el l» ? Egy meg

kötözöttre : «Kötözd meg öt l»?
Ismeretlen a bűn az isten ellen, ismeretlen a bűn az

istennő ellen!
Megbántott egy istent? Megvetett egy istennőt ?
Bűne van istenével szemben? Vétke istennőjével

szemben?
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Megsértette őseit? Gyűlölte bátyját?
Megvetette apját és anyját? Lebecsülte nénjét?
Kicsiben adott s nagyban felejtett?
Nem őszintét beszélt? Meggondolatlant tett?
Rágalmat mondott? ...
Hamis mérleget használt s az igaz mérleget nem

használta?
Hamis pénzt elfogadott? ...
Eltaszitotta a törvényes örököst? Törvénytelen örö

köst csempészett be?
Hamis határt vont? A helyes határt nem vonta meg?
Eltávolította a határvonalat, a határjelet vagy határ-

követ?
Behatolt felebarátja házába?
Közeledett felebarátja feleségéhez?
Vérét ontotta felebarátjának?
Elvette felebarátja ruháját?
Eltávolított egy derék embert családjától?
Megbontott egy egyetértő nemzetséget?
Feltámadt elöljárója ellen?
Őszinte volt a szája s a szive nem őszinte?
«lgen»-t mondott a szája s «Neme-et a szíve?
Mindettől, hogy hamisat beszélt,
Az igazat elnyomta, üldözte,
Megsemmisítette, elűzte, összetörte,
Hogy feljelentett, félrevezetett, rábeszélt,
Erőszakoskodott, rabolt, raboltatott,
Gonoszságban járt,

Hogy az igazság határait átlépte,
Hogy varázslattal és igézéssel foglalkozott,
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Legyen feloldozva.

A sok büntől, amelyet elkövetett,

Mindattól, amivel istenét és istennőjét megbántotta

BUnMdés és lJtInlJocsánat.
A bűnt szükségképen nyomon követi a bünhődés :

a megsértett erkölcsi rend könyörtelenül bosszút áll a
sérelemért. A megtorlás annyira természetes járuléka
a gonoszságnak, hogy a nyelv nem is tartja szükséges
nek különböztetni bün és bűnhődés között. A bűnös

akkor, amikor vétkezik, elszakítja a köteléket, amely őt

istenéhez fűzte, kivonja magát az istenség gondozásából
s játékszerévé lesz a gonosz démoni hatalmaknak, ame
lyek a lelki és testi szenvedések árját zúdítják reá.
Nyugtalanság, gyötrelmek, az életöröm elvesztése, siker
telenség, kudarcok, a legkülönbözőbb testi nyavalyák
s nyomorúságos halál leselkednek reá mindenfelől.

Minthogy azonban mindig bajok érhetik és érik az
olyan embert is, aki nincs tudatában valamely elköve
tett bűnnek, a sumér-akkad teológia a bün és bűnhődés

szerves kapcsolatának elvét a végsőkig alkalmazvalevonta
a következtetést, hogy a bün elkövetéséhez nem szük
séges a törvény ismeretével párosult rossz szándék.

Az ember nagyon gyakran elkövetheti a bűnt

anélkül, hogy tudna róla: «ami az ember előtt jónak
látszik, az isten előtt rossz lehet s ami az ember esze
szerint elvetendő, jó lehet az istennél», mert «ki fog
hatná fel a mennyei istenek akaratát s az istenek
rejtelmes tervét ki érthetné meg P».

E tan, melynek igazságát az élet lépten-nyomon
sokszorosan igazolni látszott, a legteljesebb erkölcsi
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bizonytalanságot idézte elő. A gondolkodók e bizony
talanságból két irányban keresték a kiutat s rnindkét
irányban igazán megindító irodalmi alkotásokkal aján
dékozták meg a világot.

Egy részük megállapítván, hogy «az isten szive oly
távol van, mint a mennybolt teteje» s «az isten szavaés
az istennő szavaki nem hallgatható», a világ megváltoz
hatatlan sorában való sztoikus megnyugvást hirdeti.

f,igye1j barátom! Halld meg tanításomat!
Orizd meg bölcs kijelentésemet:
Becsben tartják az előkelő szavát, aki gyilkolni tanit
S megalázzák az egyszerűt, aki nem vétkezett.
Tanuságot tesznek a gonosztevő mellett, akinek gaz-

sága nagy
S üldözik az ártatlant, aki isten útjait keresi.
Drága fémmel töltik meg a zacskóját annak, aki meg

érdemli a «rabló» nevet
S kiürítik a hatalmasok azét, akinek ennivalója is

szűken van!

Mindez ellenmondások megoldására gyönge az
emberi értelem, de nem is hivatása, hogy e problémák
kal bibelődjék. Az egyetlen okos dolog, amit az ember
tehet, az, hogy hátsó gondolatok nélkül megtartja az
ősidők óta kialakult gyakorlati erkölcsi szabályokat s
egyebekben követi S:ádurinak, az isteni korcsmárosnő

nek az élet problémáin tépelődő Gilgameshez intézett
tanácsát:

Te, Gilgames, töltsd meg a testedet
S vigadozz éjjel-nappal.
DAvid AnlAl: Bábel és Assur. II.
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Naponta ülj örömünnepet
S éjjel-nappal ugrálj és táncolj.
Tiszták legyenek ruháid,
A fejed légyen megmosott, fürödj meg vízben,
Tekints a gyermekre, aki megragadja kezedet
S örvendezzék az asszony a te öledben.

A másik irányban - ugyane megfontolásból kiin
dulva - a bűnbánó zsoltárokat éneklők kara halad, akik
kétségbeesett állhatatossággal esdenek bocsánatot bűneik
ért, - amelyek annál veszedelmesebbek, mert nem
tudnak róluk semmit.

A bűnt, amelyet elkövettem, nem ismerem,
A gonoszságot, amelyet elkövettem, nem ismerem.

Azt, ami az én istenem elött utálatos, tudatlanságból
ettem meg;

Arra, ami az én istennöm előtt tilos, tudatlanságból
léptem.

Uram! Az én bűneim számosak s nagyok az én vét
keim!

Istenem! Az én bűneim számosak s nagyok az én
vétkeim!

Istennöm l Az én bűneim számosak s nagyok az én
vétkeim!

Isten, akit ismerek és nem ismerek! Azén bűneim szá
mosak és nagyok az én vétkeim!

Istennő, akit ismerek és nem ismerek! Az én bűneim

számosakésnagyokazénvétkeim!
A bűnt, amit elkövettem, nem ismertem!
A vétket, amelyet vétkeztem, nem ismertem!
Az utálatot, amit ettem, nem ismertem!
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A tilosat, amelyre léptem, nem ismertem!
Az isten, akit ismerek és nem ismerek, lesujtott engem
S az istennő, akit ismerek és nem ismerek, fájdalmat

okozott'
Körülnéztem és senki sem ragadta meg kezemet;
Sírtam és senki sem jött segítségemre'
Panaszaim felhangzanak és senki sem hallgat rám;
Fájdalommal telve, lesujtva nem nézhetek fel többé!
Azén kegyes istenemhez fohászkodom hangos könyör-

géssel
S istennöm lábát csókolom a földön fetrengve.
Az istenhez, akit ismerek és nem ismerek, hangosan

könyörgök;
Az istennőhöz, akit ismerek és nem ismerek, hango-

san könyörgök.
Uram! Tekints reám és fogadd el könyörgésemet!
Istennő' Tekints reám és fogadd el könyörgésemet!
Isten, akit ismerek és nem ismerek' Tekints reám és

fogadd el könyörgésemet'
Istennő, akit ismerek és nem ismerek! Tekints reám

és fogadd el könyörgésemet!

Uram, ne sujtsd le a te szolgádat!
A mocsár vizében fetreng: - ragadd meg a karját!
A vétket, amelyet elkövettem, változtasd j6vá!
A bűnöket, amelyeket elkövettem, hordja el a szél!
Nagyszámú gonoszságaimat vesdie r6lam,mint aruhát!
Istenem! Legyen bár az én bűnöm hétszer hét: bo-

csásd meg az én bűneimet.

Kétségbeejtő lenne az ember sorsa, ha nem remél
hetné, hogy az ezer oldalról leselkedő bűnök alól,

3*
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amelyeket ismerve, vagy nem ismerve elkövetett, bocsá
natot nyerhet s újra és újra helyreállíthatja az istenével
való normális viszonyt. A bűnbánat, engesztelő imák és ál
dozatok (II, 5I. sk.) következményeként jelentkezőmeg
bocsátás a bűn «elvitels-ében (ab-iku), «eltapostatáss-ában
(kubbusru), «lemosása-ában (kuppuru), a bűnös «meg
váltása-ában (pasáru), «szabadon bocsátáss-ában (sÚfú),
«feloldása-ában (patdru), «meggyógyítás»-ában (rapú),
«éppé tételében» (sullumu}, «megéltetésében» (bullutu),
stb. áll.

Misztika.
Az istenséghez való rendezett viszony biztonságát,

a bűntől s következményeitől megváltott teremtmény
boldog nyugalmát igérték és adták az embernek a misz
tériumtanok.

Ezek tartalmáról természetüknél fogva nem sokat
tudunk, de a titkos tanok (nicirtu, «titok» ; pirisztu,
«elválasztás») meglétéről nevükön kívül számos utalás
tanúskodik, «A tudó a tudónak mutassa meg, a tudatlan 
Anu, Enlil és Ea tilalmából - nem láthatja meg», «a be
avatott láthatja, az idegen, aki nem ismeri az istenek
határozatait, meg ne lássa» «az örökös titkot», amelyet
«aki meg nem őriz, nem marad a kegyelem állapotában».

Amennyire a dolog természetéből következík s a
valószínűen misztériumkultuszok alkalmával előadott

szövegeinkből is kiolvasható, a misztikus tanok lénye
gükben a bűntől s ennek következményeitől, a beteg
ségektől és haláltól való megszabadulás lehetőségeivel.

az élet-halál titkával foglalkoztak.
Ez a tárgya a Tammu:r-kultuszban előadott Istar

alvilágraszállásának (I., 55.; II.,), ugyanez a problémája
az Adapa-mitosznak (1,53. sk.), ebbe a körbe tartozik a
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befejező szellemidézés tanusága szerint ugyancsak vala
milyen misztériumkultusszal összefüggő Gilgames-eposz
(I., 58. sk.) s egyebek közt a számos változatban fenn
maradt «A bölcseség Urát magasztalom» kezdetü 
helyenként Jób könyvére emlékeztető - hosszú tan
költemény.

A költemény szenvedő igaza a meg nem érdemelt
gyötrelmek hosszú során át egészen a sir szélére jut,
amikor három vizióban megváltást nyer. Majd hála
adásra a tizenkét kapun át betér Marduk bábeli templo
mába:

Lehajtott fővel s imával beléptem az Ész-agilába,
Én, aki sírba szálltam volt, visszatértem Bábelbe.
A «Bőség kapujáv-ban bőség adatott nekem,
A «.•. Védőisten kapujás-ban felém fordult a Védő-

isten,
Az «Üdv kapujáx-ban megpillantottam az üdvöt,
Az «Élet kapujás-ban szembekerültem az élettel,
A (I Napkelet kapujás-ban az élők közé soroztattam,
A «Ragyogó jelek kapujá»-ban megvilágosodtak elő-

jeleim,
A «Bűnbánat kapujáx-ban megbocsáttatott a bűnöm,

A «Szájkérdezésének kapujás-ban «kérdezett aszájam»,
A «Gyötrelmek megváltásának kapuiás-ban megvál-

tattam a gyötrelemtől,

A «Tiszta Víz kapujás-ban a tisztulás vizével hint
tettem be,

Az «Üdvösség kapujás-ban Mardukkal találkoztam,
A «Gazdag Dísz kapuján-ban Carponttu lába elé

helyeztettem
S bensőséges imával sürgeíve könyörögtem előttük ...



38 ELSO RÉSZ

Végül az áldozat most következő bemutatása
közben a jelenlevők Mardukot és f;arpanitut magasz
talják, akik egyedül képesek «a halálból az életre hívni»
s a «pusztulásból megszabaditani»,

Kétségtelen, hogy e misztikus költeményekben he
lyenként igazán mélyről jövő, őszinte érzésből fakadó s
poétikus formájukkal is ható gondolatok olvashatók.
Kétségtelen azonban az is, hogy a sokat sejtető titok
zatosság mögött, amely az ezoterikus tanításokat körül
vette, époly kevéssé lappangott valamely rendkívüli
kinyilatkoztatott igazság, mint egyéb, hasonló fontos
kodással feltálalt keleti misztériumvallásokban. Jelentő

ségük nem objektív s minden időkre érvényes igaz
ságukban van, hanem abban a szubjektivhatásban, amelyet
a beavatottak lelkében - nem utolsó sorban épen a
kisérő szertartások s a titokzatos közlési forma követ
keztében - kiváltottak.

Halál és másvilág.
Sajátságos dolog, hogy annak a mélységesen vallá

sos érzületnek, amely az ókori Mezopotámia lakóinak
lelkét eltöltötte, súlypontja nem a másvilágon van.
A sumér, a babiloni és asszír nem azért tiszteli isteneit
és követi az erkölcsi normákat, mert a halál utáni élet
ben elkövetkező büntetéstől fél, vagy jutalmat remél.
Az ő meggyőződése szerint a földi életben elkövetet t
cselekedeteinek a gyümölcsei még a földi létben beér
nek. E gyümölcsök: testi-lelki jólétben eltöltött hosszú
élet, vagy testi-lelki nyomorúságban bekövetkezett korai
halál. Az istenekhez intézett sok bensőséges imának a
lényege mindig ugyanaz, amit Nabu-kudurri-ucur vése
tetett a Marduk-körmenet útjának minden egyes kőlap

jára : «O .\1arduk Úr! Adj hosszú életet».
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Arról, hogy maga a halál valamely elkövetett bűn
nek a büntetése volna, szövegeink semmit sem tudnak,
sőt eddigi ismereteink szerint a halált a természet tervé
ben kezdettől fogva helyet találó valaminek tartottak.
«Mikor az istenek az emberiséget megteremtették, a
halált szabták ki az emberiségre»; ezért az ember csak
a «végzetet követi», mikor «este még élt, reggelre már
halott !»

Ugyane halál lehet sorsuk az isteneknek is. Marduk
a megölt Tidmat testéből alkotja a világot s a lefejezett
Qingu vérével teremti az embert.

Ennek dacára a legszélesebb rétegekben élt az a meg
győződés, hogyatermészeténél fogva halandó ember
az istenek különös kegyéből örök életet nyerhet. Sőt

az élet növényében, az élet táplálékában s az élet italá
ban azokat az eszközöket is megjelölte a néphit, ame
lyek révén az örök élet megszerezhető. S valószinüleg
ugyane táplálékok azok, amelyek révén az istenek is
biztosítják maguknak a halhatatlanságot. .

Az emberek közül a vízözönelbeszélés hőse, Um
napistim (I, 55. skk.) menekült meg feleségével és kor
mányosával együtt a közös emberi végzettől ; Adapa
(I, 53· sk.) és Gilgames (I, 58. sk.) azonban eljátszák a
majdnem elért halhatatlanságot.

A sumérok és akkadok vallásosságának a földi életre
irányuló volta azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán
nem hittek a halál utáni életben.

Mikor a test «agyaggá változik», a lélek nem semmi
sül meg, hanem bevonul az alvilágba, a «visszatérés
nélküli országba» (kur-nu-géa: ircit la tári), amelynek
csak «odaútja van visszaút nélkül».

Az alvilágba (arali : allú) térő léiek mindenekelőtt a
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Hubur folyón kel át az «alvilág hajósás-nak, Humui
tabalnak (e Siess, vidd el l») a segitségével. A Hubur
folyótól körülfolytan fekszik a holtak hét fallal övezett
birodalma, amelyet az egyes falakon átvezető kapuk őrei

védelmeznek az illetéktelenek ellen. E kapusok - mint
ahogy ezt az Istar alvilágraszállása szemléltetően le
irja - minden egyes kapunál elveszik a halott egy-egy
ruhadarabját s végül a lélek meztelenül az alvilág úrnője,

Ereskigal (II, 21.) szine előtt a halál utáni ítéletre kerül.
Mennyiben áll az itélet kapcsolatban az elhunytnak erköl
csileg jó vagy rossz cselekedeteivel, nem tudjuk, ered
ménye azonban kétségtelenül a lelkeknek különböző

sorsa. Az ókori Mezopotámia idevonatkozó hitéről főként

a Gilgames-eposz (I, 58. sk.) befejezése ád - bár
töredékes, de - értékes felvilágosítást. Gilgames, miután
az élet növénye nélkül, a halál kikerülhetetlenségének
tudatában tér vissza Urukba, felidézi barátja, Enkídu szel
lemét, akitől felvilágosítást kér és kap a másvilági életről:

«Mondd, Ó barátom l Mondd, ó barátom!
Az Alvilág törvényét, amelyet láttál, mondd el!»
«vNem akarom neked elmondani, ó barátom, nem

akarom neked elmondani.
Ha elmondanám a törvényt, amelyet láttam,
Akkor [ .... ] leülnél és sirnál.»»
«Hát [. . . . .] le akarok ülni és sírni akarok l»
««[. . . . . I akit megfogván, a szived örült,
Mint az ócska rongyot, eszi a féreg;
[ ] akit megfogván, a szíved örült,
[ ] belepte a por,
[ l a porban fekszik,
( l a porban fekszik. l) l)
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«Aki fegyvertől halt meg, láttad azt?» ««Láttam. 
Nyoszolyán fekszik s tiszta vizet iszik.»»
«Aki harcban esett el, láttad azt?» ««Láttam. 
Atyja és anyja tartják a fejét
S felesége reáhajol.»»
((Akinek a holtteste a pusztaságban hever, láttad azt ?»

«((Láttam. -
Szelleme nem pihen az alvilágban.»»
((S aki szellemének nincsen gondozója, láttad azt?»

««Láttam. -
Edényben maradtat, ételmaradékot
S az utcára dobottat eszik ...»»

Mint az idézett szövegrészből s egyéb emlékeink
utalásaiból következtethetjük, a lélek másvilági sorsára
elsősorban nem a földi életben végzett jó vagy rossz
cselekedetek voltak hatással - bár ezek befolyását talán
nem szabad tagadnunk - hanem oly külső körűlmények,

amelyek nem függtek az ítélet alá kerülő elhúnyt aka
ratától. E felfogás különben alig meglepő abban a
világban, ahol az ember szándékolatlanul is követhet el
beszámítás alá eső bűnt.

Akárhogy szólott is az ítélet, az alvilágra került
léleknek a sorsa. még a legjobb esetben sem volt
irígylésreméltó. Elete puszta árnyékélet, amelynek leg
főbb gyönyörűsége, a tiszta víz - bármily értékes dolog
is az Eufrát mentén - igazán nem csábíthatta a halan
dót a földi élet sok gyönyörű bajának könnyű szívvel
való elhagyására. Nem utolsó sorban az alvilág e
sívársága az oka annak a borzalomnak, amellyel a sumér
és akkad minden földi bánat és öröm vége: a halál elé
nézett.
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A másvilág elv szerint örökös lakóhelye az elhúnyt
lelkének, rendkivüli körűlmények között azonban van
rá lehetőség, hogy a halott az élőkkel közlekedjék.
Egyik módja ennek a halott lelkének - az istenek en
gedelmével - különböző mesterkedések útján való fel
idézése - mint ezt Gilgames teszi. A másik mód az
élőkre sokkal veszedelmesebb. A temetetlenül heverő

lelke mint gedim :etimmu vagy udug: utukk« (ll, 23.)
bolyong az éjszakában s elszabadult fenevadként garáz
dálkodik az élők között, gyászt és pusztulást hagyva
maga után útjelzőként.Ezekre a borzalmakra vonatkozik
az alvilágra szállt lstar fenyegetése: «Ha ki nem nyitod
a kaput s nem mehetek be, széttöröm az ajtót, szétzú
zom a zárat, széttöröm a küszöböt, kiemelem az ajtókat
s felvezetem, a halottakat, hogy felfalják az élőket. Hogy
több legyen a halott, mint az élő». Ilyenkor újabb mes
terkedésekre van szükség ahhoz, hogy az elköltözött
léleknek s főként az életbenmaradottaknak a nyugalma
biztosíttassék.

Mint az Istar alvilágraszálIása bizonyítja, lehetséges
az is, hogy az elhúnyt feltámad s újra élővé lesz.
A misztériumok tanítása szerint pedig úgy látszik, hogy
az ember legvégső törekvése, amely miatt a kü
Iönböző misztikus szekták tagjává lett, az volt, hogy ily
módon - a szenvedő igaz mintájára - megváltatván
halottaiból feltámadjon s örök életet nyerjen.

3. Istentisztelet.
Papság.

Az ókori Kelet felfogása szerint az istenek az em
bert azért teremtették, hogy helyettük dolgozzék. E fel
fogás értelmében az istenség szolgálata elvben minden
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embernek egyformán kötelessége, a dolgok természetes
fejlődése azonban e téren is különbségeket hozott létre
ember és ember között. Nem lehet célunk ehelyütt a
fejlődés valószínű alakulását egész szövevényében fel
tárni ; ezért elégséges néhány ható tényezőt jeleznünk.

Az istenséggel való helyes közlekedésnek két fő

feltétele van: először azoknak a médoknak ismerete,
amelyeken az istenség földi teremtményeivel közli aka
ratát, másodszor azoknak a szabályoknak a szemmel
tartása, amelyek az istenével viszonyban levő ember szá
mára kötelezők. E két feltételnek tudatlanságból vagy
hanyagságból való figyelmen kivül hagyása könnyen
azzal a következménnyel járhat, hogy az ember épen
akkor sérti meg súlyosan a mennyei hatalmakat, amikor
leginkább a kedvükben akar járni.

Az idők folyamán hatalmasan elágazódott és össze
fonódott idevonatkozó ismeretekkel rendelkeznie az élet
harcaiban egyéb - közvetlenebb - feladatokkalküzködő
embernek alig lehetséges. Természetes tehát, hogy az
istenséghez való viszonyában szivesen veszi igénybe
azoknak a - közfelfogás szerint kiváltságos tehetségű

és erejű - embereknek a segítségét, akik ez ismeretek
kinyilatkoztatás, vagy tanulás útján szerzett birtokában
az isten és ember közti közvetítést vállalják. Ahhoz,
hogy valaki ilyen szerepre sikerrel vállalkozhassék, az
ókorban sem volt többre szüksége, mint a ma is lépten
nyomon feltűnő javasoknak s egyéb titokzatos erőkkel

működőknek. Azilyenfajta «magánpapnak» egyetlen iga
zolása a kortársaknak igazi vagy vélt eredményeken ala
puló elismerése.

Ugyancsak természetes, hogy az ily kiváltságos
képességű, hasznos ismeretek birtokában lévő emberek,
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családok vagy céhek idők folyamán az élet egyéb
vonatkozásaiban is hatalomhoz, befolyáshoz jutnak s
«világi» tekintetben is általánosan elismert tekintélyt
szeréznek.

Másfelől kétségtelen, hogy a társadalom egyéb
szempontok szerint való rétegeződése is hatással van az '
egyesnek az istenséghez való viszonyára. Ugyanaz a
családfő, törzsfő, fejedelem, uralkodó, aki családjának,
törzsének, alattvalóinak védője és képviselője egyéb
családokkal, törzsekkel, vagy államokkal szemben, magá
tól értetődően akkor is előtérbe lép mintközvetítő, ha
az istenséggel való érintkezésről van szó. O a családjá
nak, törzsének, népének született, hivatalos papja, aki
vallásos ténykedéseiben természetesen segítségül hív
hatja a hivatásos papot is.

Hogy a felsorolt és egyéb tényezők rninő módon
és mily mértékben járultak hozzá az ókori mezopotámiai
papi rend kialakulásához, aligha lesz valaha is megálla
pítható. Helyenként a történelem világosságában téte
tett azonban meg az utolsó lépés, amelynek eredménye
az egyházi és világi hatalomnak két különböző személy
ben való megtestesülése volt, anélkül természetesen,
hogy a két hatalomnak egymásravaló befolyása meg
szűnt volna (Il, 102. skk.),

A papi rend kialakulása során egyúttal megkezdő

dött a különböző papi kategóriák részint feladatok,
részint rangsor szerint való differenciálódása.

Sajnos, bár rengeteg apró adat és körülbelül har
minc papi hivatalnév áll a rendelkezésünkre, ez ideig
lehetetlen az - idők folyamán kétségtelenül több módo
suláson átment - babilőni-asszír hierarchiát kielégítő

módon rekonstruálnunk. Épen ezért meg kell elégednünk
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azzal, hogy felsoroljuk az egyes nevesebb papi kate
góriákat.

A leggyakrabban használt, általában «papo-ot, szoro
sabb értelemben - úgy látszik - valamely meghatáro
zott, nagyon előkelő papfajtát jelentő név a szanga v.
sanga: sangú, sagú.

Neve, meg a hivatalos áldozatoknál és imáknál való
szerepe után itélve ugyancsak előkelő helyet foglal el
a rangsorban az en: enú, «úr», akinek hivatalbalépését
olykor a dátumlisták (I, 45. sk.) is megörökítik, mint
az évnek nevet adó eseményt.

Egy felsorolásban a sangú előtt szerepel az ez ideig
csak Asszíriából ismerős ummdnu, «mester», aki talán
azonos az államhivatalnokként is szereplő ummánuval, a
királyi kancellária főnökével.

A későbbi időkben szintén fontos szerepet játszott
az urigallu névre hallgató papság, amelyről tudjuk, hogy
a bábeli újévi ünnepek alkalmával végezte az előírt szer
tartásokat a király mellett, vagy az uralkodó akadályoz
tatása esetén nélküle is.

Minden templom körül nagyobb számban volt talál
ható az akkad nevén erib béti-nek, «a templomba betérő»

nek nevezett pap, akinek joga volt a laikusok elől el
zárt szentélybe belépnie s aki ott bizonyos meghatáro
zott szertartásokat végezhetett.

Neve szerint valószínűen a kenetek kezelésével meg
bízott pap volt a guda: pasisu, ha ugyan a név nem
egyszerűen «fölkente-et jelent.

Az istenségtől megszállt «mágus» (mah : mabbú}
révült állapotban álmokat és előjeleket fejt meg, míg a
«mosó» (srussrir : ramku) a rituális tisztító szertartá
sokkal kapcsolatos - a bét rimki-ben, a «mosás temp-
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lomán-ban végzett - mosások és libációk körül játszott
szerepet. Ugyancsak a Iibációk körül foglalatoskodott
az isib: isippu, akinek sumér nevét syllabariumaink oly
kor ramkuval forditják akkádra.

Foglalkozásuk miatt leggyakrabban érintkeztek a
hivőkkel a különböző jósló papok, ráolvasók, démon
üzők (nigru, kakuggal, «tiszta szájú» v. masmas,simmu:
masmasu, ásipu), a «látnokok» (aru, JnI';U, mas-sububu :
bárú), a «kérdező» {ensri. sá'ilu), az «álomjós» (sabra :
sabrú), a «madárfigyelő» (dágil i(~úré), a «halottidéző»

(musélu etimmé), a «kígyóbűvölő» (muslab : muslahbu},
az «engesztelő pap» (usku?, gala : kaU) stb.

Hogy valaki pappá lehessen, ahhoz a papi családból
való származáson kivül a testi és lelki fogyatkozások
tól való mentességre, bizonyos életkorra, a különböző

papi kategóriák szerint változó elméleti végzettségre s
a kultusztárgyak hivatalos átnyujtásával kapcsolatos fel
szentelésre volt szüksége. Egyik szövej.ünk szerint nem
lehetett pappá senki, akinek atyja nem nemes, ő maga
termet és testarányok tekintetében nem tökéletes, aki
kancsal, foghijas, csonkaujjú, herebajos, kiütéses, mag
ömlésben szenvedő stb. Hogy pedig a tanulási idő,

amely alatt az általános műveltségen kivül a hivatásához
tartozó különleges tudnivalókat - pl. "a látnoki művé
szet fönségét» - el kellett apályázónak sajátitanai, nem
lehetett rövidre szabott, bizonyit ja az a körülmény, hogy
a közönséges templomi énekes is három esztendőt töl
tött el a szükséges ismeretek megszerzésével.

A hivatását gyakorló pap a templomnegyedben,
vagy azon kivül lakik, általában nős és az egyes papi
kategóriák és templomok szerint különböző, az évezre
dek során gyakran változott - árpában kiszabott -



VALLÁSI KULTÚRA 47

fizetést húz, amely mellett ételben, ruházatban, olajban
stb. álló természetbeni ellátást élvez. Vagyonával 
amely különösen, ha több beneficiumot élvez egyszerre,
gyakran nagyon jelentékeny - szabadon rendelkezik,
kereskedhetik, sőt papi javadalmát is eladhatja.

A papság jövedelme, hatalma és befolyása általában
fordított arányban áll az állam hatalmával, mivel mindkét
fél igényt tart az isteni hatalomnak az emberekkel szem
ben való osztatlan képviseletére. A lagasi Urukagina
(2670 körül) szociális reformjainak legnagyobb része a
papság nyerészkedő üzelmeinek korlátozását s a hívők

egyházi taksák eimén való kizsákmányolásának megszün
tetését célozta. Sőt a hatalmas Hammurápínak (1955
1913) is állandóan sürgetnie kellett a templomi adóknak
az államkasszába való pontos befizetését. Gyönge uralko
dók - mint pl. a kassú dinasztiához tartozók legtöbbje -,
s akik a papság támogatásával kerültek a trónra, vagy
maguk is papokból lettek királyokká, természetesen a
legtöbbször gyöngéknek bizonyultak a papság nem
mindig önzetlen térhóditási kisérleteivel szemben.

A papságnak a gyönge uralkodók idején való elha
talmasodása odáig fajulhatott, hogy pl. a 8. században
egy borzippai papa város neki nem tetsző polgármestere
ellen egyszerűen fegyveres felkelést szított, anélkül, hogy
az államhatalom megtorlásától félnie kellett volna. Még a
sokkal nagyobb fegyelemmel kormányzott Assziria is
gyakran volt szinhelye véres lázadásoknak és polgár
háborüknak, amelyeket a reánk maradt szebbnél-szebb,
áhitatot és alázatot lehelő imák hangjához gyakran rnél
tatlanul viselkedő, önző és nyereséghajhászó papság
támasztott. Babilóniában pedig a birodalom bukását nem
utolsó sorban az a körülmény idézte elő, hogy a bábeli
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papság ambiciója a tisztességes szándékú, de tehetetlen
Nabund'id személyében papot ültetett a trónra, akit azu
tán - ugyancsak önző okokból - a legválságosabb
órákban cserben hag)' ott s hazájával és nemzetével együtt
elárult a perzsáknak.

A férfi papok mellett a legrégibb sumér időktől

kezdve ott találjuk a papnőket, akiknek ezideig mintegy
húsz különböző kategóriáját ismerjük. E kategóriák
részint a férfi papi osztályok női megfelelői, részint a
férfiakétól különbözők. A névmegfelelésből azonban ter
mészetesen nem szabad a feladatok azonosságára, vagy
hasonlóságára következtetnünk. A papnő általános akkad
megnevezése sangítu, szagitu, címe pedig - úgy lát
szik - ummu, «Anya».

Egyike a legelőkelőbb papnőknek a nin-dingirra,
«isten nővére», vagy «isten úrnője», akit az akkadok
az enuval állitván párhuzamba entunak, «úmőe-nek nevez
tek eL

Nem lehetetlen, hogy ez entu nem is külön papnő

faj, hanem a minden templomban nagyobb számmal
található sal-me: nádítu, «elvetélő ?»papnők feje. Tudni
illik ezekhez hasonlóan kolostorban (gagéa: gágú) lakik,
vagy azon kívül; amennyiben kolostoron kívül él, férjhez
mehet, amely esetben tisztességes, visszavonult életre
kötelezett s hitvestársi becsülete a törvény szigorú
oltalma alatt álLHázasságában sem szabad azonban gyer
meket szülnie, amiért is férjhezmenetele alkalmával
mindjárt egy mellékfeleséget (sugé: eszirtu, «bekerí
tett»?) visz magával stb.

A papnők - mint egyebütt - természetesen Mezo
potámiában is előszeretettel foglalkeztak jóslással és rá
olvasássaL A mágus megfelelője a mágusnő, uiabbútu;
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a sá'il« mellett ott a sd'iltu, a «kérdőnő», a muslabbu
mellett a musiahhatu, a «kigyóbűvölőnő»,

Legnagyobb hírre vergödtek azonban a templomi
prostitució képviselői: a nugig: qadistu, «szent nő»,

a zérmasitu, a «magot feledő», a mugib: istaritu, «Is
tarhoz tartozó», valamint a papnőkkel gyakran egy sorban
szereplő utcai nők: harimáti, sambáti. rihréti stb., akik
nek üzelmeit általánositja Herodotos (Annales I, 186),
mikor a «bennszülött» nők «leggyalázatosabb szokását»,
a templomi fajtalankodást ostorozza.

Bár a babilóniak és asszirok nem olyan mértékkel
mértek e tekintetben, mint mi, s előfordult nem egy
szer, hogy e nők - különösen, ha sok pénzük volt
- férjet is találtak a maguk számára, maradt reánk
olyan szöveg is, amely óva inti az effajta házasságoktól
a meggondolatlan ifjúságot.

A papnők, épen úgy mint férfi kollégáik, szabadon
rendelkezhetnek vagyonukkal - kivéve az apai házból
kapott örökrészüket, amely fivéreikre száll vissza -,
kereskedhetnek, szerződéseket köthetnek, örökbe fogad
hatnak s bárminő jogi ügyletet önállóan intézhetnek.
E jogukat - úgy látszik - alaposan ki is használ
ták ; fennmaradt szerződési okmányaink egy része
legalább is épen e hölgyek üzleti tevékenységéről

számol be.
Az előkelőbb papnők minden bizonnyal jelentékeny

elméleti ismeretekre is szert tettek; írni és olvasni két
ségtelenül a legtöbbjük tudott. Mikor Assúr-bán-apli
(668-626.) nehéz időkben istenéhez fordul, az isten
séghez jóslásért intézett kérdést egy papnő jegyzi fel,
mint ez a zárószavakból következik: «Bocsásd meg
hogy egy nő írta és helyezte eléd».

Dávid Antal: B"~I és Assur. II. 4
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Templom.
Az istenség földi lakóhelye, ahol családjával s cseléd

ségével tartózkodik és teremtményei hódolatát fogadja,
a templom (é: bétu «a ház»).

A mezopotámiai templom beosztása nagyjában
azonos a házéval. A különböző helyiségek a központi
udvar körül helyezödtek el, amelybe egyelöudvaron
(kisral : kisrallu) és kapun (ka: bábu) keresztüllehetett
bejutni. A belső elosztás részleteiben nagy változatos
ságot mutató templomok mindegyikével közös a be
járattal szemben fekvő szentély (bar: parakku},amelynek
alcóve szerű fülkéjében. aszentek szeritjében áll a templom
istenének szobra. A szentély falai mellett körb futó áll
ványon (du'u] foglalnak helyet a főistenek s a különösen
megtisztelt királyok és egyéb személyiségek szobrai.

A szomszédos helyiségek az isteni szolgálatra ren
delt papságnak és az isten családtagjainak és cselédségé
nek, a kisebb rangú istenségeknek szolgálnak lakóhelyül.
A bejáratnál, az udvaron s a szentek szentje előtt a
különböző áldozatok céljára oltárok (bansur :passúru)
vannak elhelyezve, amelyek mellett fölül edényben vég
ződő, virágcsokor vagy füstölőszer befogadására szánt
magas agyagducok (nignag: niqnaqqu) állnak. Részint
az udvaron és a szentélyben, részint a kamrákban tartják
az istentiszteletnél szerepet játszó különböző kultusz
tárgyakat : a nagy vizmedencét (abru:apsrú, támtu
«tenger»), agyagkályhákat (gunni : kinúnu), urnákat
(egubbú), kannákat (maqqú), gyékényeket (burú), fáklyá
kat (gi-i,i-la: giszillá, tipáru) stb.

Minden templomhoz hozzátartozott a lépcsőzetesen

épített, általában hétemeletes templomtorony, a riqqurat.
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E sajátságos építmény egyes emeletein különböző szen
télyeket tartalmazott, tetejét pedig az istenség fülkékkel
körülvett hálószobája koronázta. Vajjon e hálószoba vagy
más cella viselte-e a «(szentjsír» (gigunú) nevet, nem
tudjuk megállapítani.

A bábeli Marduk-templom tornyának - egyik ék
iratos feljegyzés szerint, amelyet az ásatások is igazol
tak - az alapnégyzete 90 X 90 m, a magassága ugyan
csak 90 m volt.

Külön említést érdemel a városfalakon kívül a me
zőn épült bét aqítinek nevezett templomfajta. Beosztása
ugyanaz, mint a városban épült templomoké, azzal az
eltéréssel, hogy környéke és udvara fákkal volt be
ültetve. A bét aqíti a nagyobb, főként pedig az újévi
ünnepségek alkalmával játszott szerepet, mint a kör
menetek egyik állomása s a szertartások egy részének
(az aqftu-ünnep~égnek) szinhelye,

Ima.

Az istenséggel való közlekedésnek általános módja
az ima.

A jámbor vallásos érzülettől eltöltött sumér, ba
bilóni és asszír sokat és bensőségesen imádkozott,
hiszen meggyőződése szerint az «istenfélelem boldog
ságot szerez» s az «ima feloldja a bűnt». Attól kezdve,
hogy öntudatra ébred egészen addig, amíg halálos ágyán
az utolsó fohászkodásokat suttogja, életének minden
mozzanatát ima kiséri, Imádkozott pedig nemcsak ma
gáért, s az istenségtől a maga részére kapott javak meg
hálálása céljából, hanem felebarátjáért is. A szokásos
levélkezdet befejező formalája rendszerint egy kis röp
ima, amely a címzett javáért száll valamely istenhez;

4"
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Áldozat.
Az istentisztelet szertartásainak középpontja az ál

dozat (suku: kurummatu «ellátás»; muhhuru «felaján
lás»),

Az áldozat alapmotivuma egyrészt az az ösztönsze
rűen fakadó elgondolás, hogy az istenség a tőle nyert
javakból felajánlott adomány fejében hívőjét továbbra
is meghagyja a javak élvezetében, mint a hűbérúr a hű

bért pontosan beszolgáltató hűbéresét, másrészt az az
ugyancsak természetes érzés, hogy a felettes hatalom
jóindulatát kedveskedéssel kell megszerezni. Mindkét
elgondolás csak abból az antropomorfikus felfogásból
magyarázható, hogy az isteneknek ép úgy, sőt talán
még jobban szükségük van táplálékokra s egyéb hasz
nálati cikkekre, mint az embemek.

Azokban az időkben, amikorról feljegyzések ma-

sőt vannak leveleink, amelyekben az író biztositja ba
rátját, hogy naponta betér a templomba imádkozni érte.

Elengedhetetlen alkotó része azonban az ima a
nyilvános istentiszteletnek is, amelyet az emberek és
istenek közt hivatásszerűen közvetítő papság végez.
S természetes, hogy főként az ilyen hivatásos imák szö
vege maradt ránk. Mint az ima (araru, rur : teszluu,
cilitu), megjelölésére szolgáló kifejezések {tasrpitu «kol
dulás», samáru «őrzés», ikribu «hódolat», dalllu «szolgál
at», tanlttu «magasztalás», súpu «dicsőítés», tánihu «só
hajtás», témequ «könyörgés», tarzimtu «jajgatás» stb.
stb.), meg a fennmaradt imaszövegek is bizonyítják,
az imák két nagy csoportra oszlottak: magasztalókra
és könyörgőkre. Amabba tartoznak a dicsőítő himnu
szok és hálaadások, emebbe a panaszkodó, kérő, kö
nyörgő s bűnbánati imák.
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radtak reánk,természetesen szó sincs már efféle megoko
[ásról. A történeti idők részére az áldozat azért szük
séges, mert az isteni akaratra visszanyúló kultusztör
vény előírja s hogy célját - a parancs teljesítését
elérje, úgy kell bemutatni, amint azt a törvény előírja.

Az áldozatok különböző fajairól az egyes müszavak
eredeti jelentéseiből s a különböző szertartások leírásá
ból kaphatunk felvilágosítást. Ezek szerint a :<ibú (<<mé
szárlás») véres, a qutrinnu (sum. i-hi, na-izi «füst») és
zirqu (sum.szud «ráhintés») füsWlő,ataqlimu (esütés»)
sütő, a maqlu, maqalútu (sum. gibil «elégetés») égő,

a nindabú (ninda: akálu = «étel») ételáldozatot jelent
stb. Tágult, illetve eltolódott az eredeti jelentése a niqú
(ekiöntés») szónak, I mely kezdetben libációt, majd ál
talában áldozatot s olykor szoros értelemben égő áldo-
zatot jelöl. .

Áldozatul bemutatható és bemutatandó minden el
képzelhető földi jó: gabona, virág, gyümölcs, állatok,
folyadékok - tej, bor, sör, méz, olaj stb. -, illatszerek,
ruhák stb. Hogy mit, mikor és hogyan kell áldozni, azt
a szertartáskönyvek mondják meg; bármi legyen is azon
ban az áldozat tárgya, a legfőbb általános szabály, hogy
teljesen kifogástalannak és hibátlannak kell lennie.

Az áldozatadásra mindenki köteles az uralkodótól
kezdve az utolsó szegényemberig. E kötelezettség a köz
vetlen bemutatásból kiindulva hovatovább oda fejlődött,

hogy a hívőnek földi javai egy bizonyos részét egyházi
adó címén kellett befizetnie. A természetben beszolgál
tatott javakból azután a papság esetről-esetre válogatta
ös-sze az előírásnak teljesen megfelelő áldozati anyagót.

J A szó sumér megfelelöje: nisrag; «zsengéje, eleje, java»
valaminek.
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Szertartások.
Az ima és áldozat mellett az istentisztelet elenged

hetetlen alkotó részei a szertartások.
A szertartások jelképes értelmű cselekedetek, ame

lyek vagy általában az istenség imádását, az ember aláza
tát, bűnbánatát, megtisztulását jelképezik, vagy pedig az
épen végzett istentisztelet különleges értelmére utalnak.

A szertartások közé tartoznak a különböző kéztar
tások, meghajlások, térdre-, arcraborulások, megfüstö
lélések, vízzel való meghintés, olajjal való megkenés, az
istenszobor elhelyezése, körülhordozása stb. stb.

Mindezek pontosan le vannak írva a különböző

alkalmakra készült szertartáskönyvekben, mint ahogy
ezt az uruki aqitu-ünnep szertartáskönyvéből vett idézet
szemlélteti:

Mihelyt Anu az É-nammna (vUraság háza») temp
lomból kivonul s a nagykapuhoz ér, az összes masmasu
papok (II, 46.) háromszor recitálják a ráolvasást: «A király
kivonul ...». Mikor a masmasu-papok abbahagyják, az
urigallu-papok (II, 45·), a masmasu-papok, az erib-béti
papok (II, 45.) ... megáldják Anut e szavakkal: «Nagy
Anll! Az ég és föld áldjanak meg téged.. Az áldás után
a masmasu-papok az «istenek út jáig», négyszer recitálják
a ráolvasást : «A király kivonul ...» stb. stb.

Ünnepek,

Az istentisztelet bemutatása a pontosan megszabott
szertartásokkal, imákkal és áldozattal naponta történik.
Hammurápi (I955-19IJ) törvénykönyve előszavában

elmondja, hogy «naponta szolgál az És.ragilában», Mar
duk bábeli templomában.

1\ mindennapi (s:ra-dug: srauukku «állandó, mara-
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dandó ?») istentisztelettől eltérő, fényesebb és nagyobb
szabású szertartásokkal ülik meg a valamely okból ki
válóbb, kimagaslóbb napokat, az ünnepeket (ezen, esemen :
iszinnu, úm ílí «isten napja» stb.).

Az ünnepi kalendárium tekintetében az ókori
Mezopotámiában ép oly helyi különbségek uralkodtak,
mint ma. Minden községnek más és más lévén a
főistene, az ünnepeket különböző helyeken más és
más időben, más és más szertartások keretében ülték
meg. A reánk maradt - sajnos általában nagyon töre
dékes - különböző városok, istenek és templomok
részére érvényes ünnepi kalendáriumok, «direktoriu
mok» az egész ország területéről az ünnepek olyan
tömegének emlékét őrizték meg, hogy feldolgozásuk
még hosszú ideig fogja foglalkoztatni a tudományt.

Minden város, minden templom kalendáriuma meg
egyezik azonban abban, hogy az ünnepeket szívesen köti
valamely csillagászati eseményhez.

Igy közös - bár nem egyforma módon megült 
ünnepnap az újhold első napja (ud-srar : acqaru, um arhi).
Babilóniában ünnepnapnak számítanak még a hold kü
lönböző fázisainak megfelelő határnapok : 7. (sribé), a
I 5. (sabattu), talán a 2 L és a 28. (úmu bubbulu) nap, mig
Asszíriában ugyane napok, mint szerencsétlen, «gonosz
napok» (úmu limnu) szerepelnek.

Az évente visszatérő ünnepek részben a csillagá
szati, részben a földműves-naptárral függnek össze.
Asztrális jellegű ünnepeket ülnek a tavaszi és őszi nap
éjegyenlőség, a nyári és téli solstitiumok idején, vege
tációs eredetűek a különböző aratási, sátoros ünnepek,
a halál és feltámadás problémáját szemléltető misz
tériumünnepek stb.
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Ez utóbbiak közt a szomszédos népekre legnagyobb
hatást tett Tammu~nak, Istar kedvesének az ünnepe.
A róla elnevezett hónapban ülték meg halála emléke
zetét nagyszabású gyászszertartások kiséretében, amelyek
során különösen az asszonyok siratták a férfiszépség és
férfiideál elhúnytát, majd 160 nappal később misztérium
játékokkal ünnepelték meg az alvilágból való szabadu
lásának az emlékezetét.

Mind Babilóniában, mind Assziriában a legnagyobb
ünnep a tavaszi napéjegyenlőség idejére eső, nemzeti
ünneppé vált újév (~ag-mu, «évfő» : ~agmukku, rés
satti). Bábelben az ünnep Nisrátt I-től II-ig tart s a
középpontja Marduk Tiámat feletti győzelmének s
Bábel világuralomra hivatásának az emlékezete. Ugy
látszik ez ünnepségek keretében történt a királykoro
názás is s ezért számítják az uralkodó első évét a
trónralépés után következő újévtől. De a már megkoro
názott uralkodónak is évről évre részt kellett vennie az
ünnepen, hogy a szertartások során «Mm'duk kezét meg
ragadva» istenétől újból és újból megbizást kapjon a
főhatalom gyakorlására. A fennmaradt feljegyzések sze
rint a koronázás megújítása sajátságos bűnbánati cere
móniák között ment végbe. A királlyal Marduk szentélye
előtt szembelép a főpap, elszedi kormánypálcáját és
királyi jelvényeit, majd arcul ütvén őt s meghúzván a
fülét elmondatja vele a bűnbánati zsoltárokat. Ezután
felhívja, hogy a vallással szemben vállalt kötelességeinek
eleget tegyen s az uralkodói jelvények átadásával és
tisztulási szertartással végződik az ünnepség király-epi
zódja.

Az ünnep negyedik napján került előadásra a Mar
dukot magasztaló Enuma elis-éposz (I, 5J. sk; n. 224·),
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a 10. és I I. nap pedig Marduk ünnepélyes kivonulásá
nak és a templomba való visszatérésének a napja volt.

Az egyházi ünnepségekkel kapcsolatosan különböző

népünnepélyek, felvonulások, lakomák - amelyeknél az
úr szolgálta ki a szolgát - s orgiák tették az ünnepet
népszerűvé és emlékezetessé a szélesebb rétegek előtt.

Valószínűen a népünnepélyek középpontja volt vala
mely alantosabb szolgálatban állónak afféle újévi király
ként való trónraültetése, amely szokásnak az emlékét
egy krónika őrizte meg a kertészből királlyá lett Enlil
báni személyével kapcsolatban (I, 74 sk.),

Különböző célzásainkból és utalásainkból való
színűnek látszik, hogy nagyban és egészben hasonló
képen folytak le az újévi szertartások Asszíriában.

A különbség csak annnyi, hogy itt az ünnepségek
mennyei főszereplője nem Marduk. hanem Assúr, az
ország főistene.

Valószínűen mindkét országban egyformán elterjedt
ünnep volt Nabú isten és Tasmétu istennő házasságának
évfordulója, amelyet Ajjáru hó I-I I. napjain ültek
meg.

A legnagyobb kedveltségnek azonban mindenesetre
az uruki Istárbúcsú örvendett, amelyre ezrével és ezrével
zarándokoltak el az ország minden zugából a hívők és
mulatni vágyók. A búcsú ugyanis az istennő természe
tének megfelelően olyan orgiákkal volt egybekötve,
amelyekről Herodotos száz évvel Bábel bukása után
puszta hallomás alapján is csak a legmélyebb megbot
ránkozás hangján tud írni (Hist. l, 186.). A szemérmes
görög leírása csak annyiban tér el a valóságtól, hogy
az ostorozott «legborzasztóbb» tivornyák női résztvevői

nem általában «az ország asszonyai» voltak, akiket a
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törvény szigorú tisztaságra kötelezett, hanem különböző

templomi prostituáltak (II, 49.).
(JrdögfIzés.

A rosszindulatú démonok s földi szolgáik, a boszor
kányok üzelmeinek az ellensúlyozására alakult ki az Ea
és Marduk földi képviseletében működő ráolvasó papok
(masmas, lu inimnimma: ásipu, masmasu) céhe, Ezek
feladata kideriteni, hogy mely bajnak milyen rossz szel
lem, vagy milyen varázsló az okozója s megállapítani
azokat a módozatokat, amelyekkel az ártalom megszün
tethető.

Amint a varázslat bizonyos mágikus erejű szavak
nak és cselekedeteknek az alkalmazásával jön létre
ugyanúgy az ellenszer, a démonűzés is a hatékony rá
olvasások (en, inimnimma : siptu) és cselekedetek kom
plexumából áll. Hogy minő szövegek és milyen csele
kedetek azok, amelyek - ex opere operato - ily rend
kívüli hatással bírnak, azt közvetlen isteni kinyilatkoz
tatásból tudták meg az ősidőkben élt kiválas~tott ha
landók, akik tudományukat tovább adták az ördög
űzé-sel hivatalosan foglalkozó papi testületnek.

Az exorcista papok feladata kettős: egyfelől meg
előző intézkedésekkel megakadályozni a titokzatos
hatalmakat az érvényesülésben. másfelől, ha már
felléptek valahol, az áldozatukat kiragadni a karmaik
közül.

A reánk maradt, ördögűzést tárgyaló irodalom 
megfelelően e tudomány egészen rendkívüli fontossá
gának - még romjaiban is csodálatra méltó. Alig van
olyan gonosz szellem, akinek üzelmei ellen ne állna
rendelkezésre az előírt szövegek és cselekmények egész
-orozata s alig képzelhető el olyan baj, amelyre ez év-
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ezredek során összegyült irodalom ne tudna feltétlenül
biztos orvosságot.

Az ördögűző szertartások gyakran rendkivül kompli
káltak : több - olykor elég hosszú - ráolvasó ima, pár
beszéd, áldozat és szimbolikus cselekmény az alkotó ré
szük. Mindezt az ördögűző papnak pontosan előirt -
általában vörös szinű - ruházatban, bizonyos előkészü

letek után s megfelelő külső rendezéssel kell elmondania
és elvégeznie, ha hatást akar elérni.

Az imák részben az ördögtől szállott bűnvallomá

sával, bensőséges könyörgéssel s annak elbeszélésével,
hogy mikép küzdötte le valamikor az ősidőkben ezt a
démont, a szóban forgó gonosz felett hatalommal bíró
istent hangolják jóindulatra, részben pedig közvétlenül
a démon ellen irányulnak. A szimbolikus cselekmények
mind a démon hatalmának megtöréset jelképezik, az
esetleg bemutatott áldozat pedig rendszerint helyettesitő

áldozat. A pap mindazt a bűnt, hibát, vétséget, amely
miatt a gonosz hatalmában levő szenved, átruházza a
felajánlott állatra. vagy agyagból, aszfaltból. viaszból stb.
készült szobrocskára és kényszeríti a démont, hogy a
megszállottat elhagyva az áldozatul szánt állatba, vagy
szebrecskába költözzék s ezt azután leöli, vagy elpusz
títja. A tisztulás előidézésére és jelzésére tisztító füstö
lések, kenések és lemosások szolgálnak, amelyek után
ha a szertartás közben sem a pap, sem a megszállott
nem követett el olyan hibát, amely a hatást leronthatta 
megszünt a démon hatalma.

Egyik ilyen ördögűző szöveg a következőképen

szól:
«A nagy Úr, Eaküldött engem. Varázsigéit a számba

tette, hét füstölő edényét a tisztító cselekmények céljaira
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a kezembe adta. A hollót, a nagy istenek őrmadarát a
jobbommal fogom, a sólymot, a magasztos madarat a
Te haragvó színed előtt a balomra helyeztem. Félelmes
vörös köpenybe burkolóztam te érted; vörös ruhával,
a rémítő fény ruhájával öltöztettem fel a tiszta testet
a te javadért. Egy egeret akasztottam fel az ajtóra, egy
egyetlen tövis sarját akasztottam fel. A korbáccsal, mint
a megugrott szamarat, megkorbácsoltam a testedet.
Gonosz Utukkú, légy kiűzve ! Gonosz Alú, kelj fel!»

A ráolvasásokban gyakran szereplő stereotip egyes
mondások önállóan is előfordulnak, gyakran amulettekre
vésve, mint afféle sátánűző röpimák. Pl.: «Az Ég nevé
ben légy kiílzve, a Föld nevében légy kiűzve !», «Enlil
nek, az istenek királyának a nevében, akinek magasztos
és hű parancsa a nagy istenek között megváltozhatatlan,
légy kiíizvel» stb.

A hatékony igéző versek között olykor teljesen
értelmetlenekkel is találkozunk. Ezek vagy a titokzatos
ság kedvéért eleve értelmetlehnek szánt ráolvasó versek,
vagy pedig idegen eredetű, az érthetetlenségig eltorzult
varázsmondások. Ilyen pl.:

Ki
risti libiki

risti la libiki
la libi

piso
pisti sa anristi

sa anzis
su anris

anris.
A gonosz hatalmak távoltartását célozták a ház

sarkában, vagy a küszöb alá elásott varázsfigurák. <J
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nyakban hordott amulettek, az élet különböző állomá
sainál végzett szertartások s a szabályszerden előírt

imák és áldozatok egy része is. Kétségtelenül ugyan
ilyen eredetűek a paloták és templomok kapujának két
oldalán éktelenkedő bikakolosszusok, a később puszta
építészeti disszé vált emberfejü Sédu (sum. A/ad) és
Lamasszu (sum. Lama), akiknek eredeti hivatása az
alvilági hatalmak erejének már a kapukban való megál
lítása volt.



II. GAZDASÁGI KULTÚRA.

1. Őstermelés,

Mezopotámia anyagi és szellemi kultúrájának az
alapja - mint minden önállóan fejlett kultúráé - a
mezőgazdaság. A Tigris és az Eufrát melléke s ennek
főként déli alluvális része azok közé a kulturális szem
pontból rendkivüli fontosságú tájak közé tartozik (I, 6
skk.), amelyek az ember fáradságos hozzájárulása nélkül
az élet legelemibb feltételeit is alig nyujtják, a beléjük
fektetett kemény és következetes munkát azonban hihe
tetlen bőséggel és gazdagsággal fizetik vissza. A kérdés,
amelynek megválaszolásától az itt letelepülni vágyó
ember sorsa függ, az, vajjon elég ügyességgel és kitar
tással rendelkezik-e ahhoz, hogy a vegetációt ostromló
s a természettől kedvezőtlenül elosztott két szélsőséges

hatalmat: az áradást és a szárazságot uralma alá hajtsa.
A sumérság e kérdésre igennel felelt s ezzel meg

vetette modern nyugati kultúránk alapjait.

Vizszabályozás

Hogy a növényzet megkövetelte nedvesség min
denhol, minden időben s a kellő mértékben álljon ren
delkezésre, ahhoz nagyszabású vízszabályozó munkála
tokra volt szükség. Egyfelől tetemes távolságokra húzódó
gátakat (kám, arannnu, kilátu, srukk«, musannitu) kel-



GAZDASÁGI KULTÚRA 63

lett építeni, hogy a vizek évi áradása (a-gal «nagy viz» ;
butuqtu} tengerré ne változtasson mindent, másfelől 
a természet útmutatását követve - csatornák segítsé
gével vizet kellett juttatni azokra a vidékekre, amelyek
különben az év legnagyobb részében a nedvességnek
nyomát sem látták volna. E munkálatok eredménye
ként Délmezopotámiát a legrégibb időtől kezdve ha
Olas - a lakosság növekedése arányában sűrűsödő 
csatornahálózat szeli keresztül-kasul amely az Eufrátból
indul ki s az egyik oldalon a keleti hegyekig terjed,
a másikon pedi?" mélyen belenyúlik a sivatagba.

A csatornát jelentő számos szó (e: equ; bítqu,biritu.
namgaru; pa: palgu; sita : rdtu ; pattu stb.) arra vall,
hogya főcsatornából {id: náru} elágazó s az öntöző

árokban (atappu) végződő hálózat egyes részeit külön
böző neveken nevezték el.

E csatornahálózat folytonos kiépítése és karbantar
tása mindenkor egyik legfontosabb feladata az állam
hatalomnak. Az eliszaposodott csatornák tisztítására
messze vidékekről rendeli ki a kormányzat a robotosokat,
a törvény kártérítésre kötelezi azokat a birtokosokat,
akik a területükre eső öntözőárkok elhanyagolásával
szornszédaikat megkárosítják (Hk. 53-56. §§.) s az
uralkodók nevük fennmaradását oly módon biztosítják,
hogy saját magukról elnevezett új csatornákat nyitnak.

Még Asszíriéban is, ahol pedig a mezőgazdaság,

egyrészt főként a természetes csapadékra támaszkodott,
másrészt a köves talaj az ásást nagyon megnehezíti,
csatornaásatással gondoskodnak az uralkodók arról,
hogy a földet «rninden időre gazdagon ellássák» vízzel.



64 MÁSODIK RÉSZ

Szánt6föld.

A viz maga azonban nem elégséges a terméshez.
Előbb a szántóföld (asag : eqlu) szinét fel kell hasitani
s elvetni bele a magot, rnielőtt a nedvesség és a meleg
kisarjasztaná és megérlelné az új életet. A földmivelő

(engar : ikkaru, errésu) legfontosabb szerszáma a leg
régibb időktől fogva az eke (apin, epin: epinnu), amely
egy természettől görbe eke-fából s két beleerősített

szarvból állott s amelyet rendszerint igába (sudun : néru)
fogott ökrök vontak. Az eke kiszolgáló személyzete a
képes ábrázolások szerint általában 2-3 ember. Az
egyik «aki az eke mögött jár», az ekeszarvat fogja,
a másik az ökröket ösztökéli, a harmadik pedig vagy
kézből, vagy az ekére erősitett tölcsér segitségével a
magot szórja a barázdába. A szegényember, akinek
akkora befektetés, mint amekkorát a nagy eke meg az
ökrök követeltek, nem állt rendelkezésére, kevésbbé
mélyen járó, juhtól, kecskétől, vagy embertől vont kis
ekével (apin-lu-gidda, embervonta eke: agadibbu)
szántott.

Az eke nyomán nagy darabokban felszakadt zsíros
földet kapával (marru), majd gereblyével (harbu l),
illetve boronával (maskakatu) porhanyósították.

A szántás-vetés ideje körülbelül december hó s a
vetőmag mennyisége a második évezredben I ikú
(3528'5 m2) földre általában 30 szila (24'2 l), később

valainivel több (ikúnként 25-50 liter) volt.
A következő időben a gazda mindkét kezét s minden

idejét lefoglalta a gyorsan felburjánzó g.lZ irtása és az
egyre növekvő szárazságban egyre nehezebbé váló ön
tözés, Ott ahol a csatorna vize mélyebben folyt, mint
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az öntözésre váró föld, a vizet különböző emelőkészü

lékekkel (alal: dultu) kellett a rendeltetési helyére jut
tatnia. A fennmaradt ábrázolások szerint e célból leg
gyakrabban a mi gémeskútaink rendszere szerint készült
szerkezeteket használtak, de nagyon valószínű, hogy is
merték és alkalmazták a ma bolgár-kerék néven ismert
vízemelő készséget is.

Ha e munkája mellett még a magra vadászó holló
kat (uga: áribu) s a sarjúra járó gazellákat (masda ,
cabitu) s egyéb állatokat is sikeresen távoltartotta a
földjétől s a mindent letarIó sáskahad (béa : aribu) sem
tett nála végzetes látogatást, a gazda április-május hó
ban hozzáfoghatott az aratáshoz (gur: eldu, eburu).
A sarlóval (has?, rubu : gamlu) levágott kalászt (anu :
subultu) vastag rétegben elteritve állatokkal tapostatták
vagy cséplőszánnal (gis mar-se-rab «gabonacséplő

kocsi»: narpasru) csépelték ki. A termés - ha nem is
volt aoo-s-joo-szorosa a vetőmagnak, mint azt Herodo
tos állítja - adataink szerint átlagban 60 kur (151'2
hl) gabonát tett ki I kur (63.510'5 01 2) föld után. Ily
formán a mezopotámiai föld körülbelül hetvenötszörö
sen fizetett, ami, a mi arányainkat véve, meglepően sok.
A gabonafajták (se: se'u} közül ismerték és termesz
tették : elsősorban a főtáplálékul szolgáló árpát {erinu :
asnan), aztán a tönkölyt (rima : kundsu, butullu, alap
pdnu), durra-kölest (dubnu) s kevésbbé - bár a háború
utáni ásatások tanusága szerint a legrégibb idők óta _ ..
a búzát (gig: kibtu). A különböző hüvelyesek (gitná?)
- főként a takarmányozásra és ételre egyaránt haszná
latos lednek! {ballúru} s talán a bab (kakku?, lubnu],

1 Lathyrus,

Dávid Antal: Bábel és Assur. ll.
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puli/u) - mellett a szántóföld legjelentékenyebb nö
vénye a hatalmas táblákban termesztett szezám (se-gis-li:
samassammu}, amelynek olaját csaknem egyedüli étel
zsiradékként használták. A mocsaras vidékek nádja (gi:
qanú} s kákája (gidllru, srug : apparu) sokféle alkalmaz
hatósága miatt természetesen szintén magára vonta a
figyelmet s hamarosan a földművelő gondozása alá került.

A learatott s kicsépelt gabona zsákokba (a/hab:
allubappu, saqqu) kötve a magtárban feküdt az őrlésig,

vagyeladásig.
A fennmaradt földbérleti szerződések s Hammurápi

törvénykönyvének rendelkezései szerint (HK 44. §.)
a nyers föld műveltté tétele Babilóniában három esz
tendeig tartott. Az első év jórészt a fenékig kiszáradt
talaj öntözésével, feltörésével s a buján termő gaz írtá
sával telt el s ezért a bérlő ez évben semmit sem fizet
a tulajdonosnak. A második és harmadik évben már jut
a termésből valami a tulajdonosnak is, de csak a ne
gyedik évtől kezdődően számíthat a teljes bérre. A~~zí

riában - úgylátszik - nem ilyen körülményes a föld
művelés alá fogása. Adataink szerint ugyanis a szántó
föld évenként váltakozva hol parlag (karabbu}, hol mű

velt föld (mérisu),
Kertgaxdaság,

A külterjesen művelt szántóföldtől mindenkor ha
tározottan megkülönböztették a kertet (sar: kirú), Míg
a paraszt főszerszáma az eke, a kertész {nu]:..arib? : uukar
ribu) fegyvere az egyénibb kezelést kivánó kerti vete
mények természetének jobban megfelelő kapa (marru).

Minden kert királya adatolyapálma [gisimniar:
gisimmaru), amelynek Babiloniában több különböző faj
táját lí;U ru 111 Illa dll , di1111111111, «dilmuni datolya» stb.) is-
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merték és termesztették. Mivel a datolyapálma 22

23° C átlagos meleget kiván, a szoros értelemben
vett Assziria kertjeiből hiányzik, bár az asszir uralko
dók számos kisérletet tettek e sok mindenféle mókon
hasznos gyümölcsfa meghonosítására.

A rendszerint dugványról növesztett datolyapálma
két szempontból adott gondot a kertésznek: bőséges

vizet kivánt s mivel a fak csak egynemüek, a nőpálmát

meg kellett termékenyiteni. Ez utóbbit oly módon y::
gezték, hogy virágzáskor a 60-70-szeres túlsúlyban levő

nőpálmák koronájába a hímpálma bugáját (guparu) akasz
tották s a továbbiakat rábízták a szélre és a darázsakra.

A már éretlen állapotban is ételként használt da
tolya teljes beérése az őszi hónapokban következik el;
adataink szerint a termés betakarítása októberben rend
szerint már be volt fejezve. Egy-egy fa termése legfel
jebb I ltnr (2)2 l), de általában ennél jóval kevesebb.

A pálmák közeit kitöltő fák közül felirataink főként

a fügét (nurma kuku : titu, lmduppdllu l), gránátalmát
(nurma: armánu), almát (basbúru ; titáuu «füge-alma»,
s:iippirtí«~.zippari alma»), körtét {kamessaru], mandolát
(siqdu, allakani ?, uusbu), szentjánoskenyeret {barúbu),
pisztáciát(butnu),szederfát (1IlUS:iu klránu) ,barackot (bahbu)
emlegetik. Nem lehetetlen, hogy ismerték és termesz
tették a citromot (ilt aqqul), cseresznyét (karm l), olaj
fát {szirdu l) is s szövegeinkben ezeken kivül még
egész sor olyan fanév maradt fenn, amelyek azonosí
tása ezideig nem sikerült.

Talán nyugatról terjedt el Mezopotámiába a ~zölötö

({[fstil1, «élet fája»: gapllu), amely annyira otthon érezte
magát a jól öntözött kertekben, hogy 50-100 fürttel
(lurentdu, lurentu} jutalmazta a reáfordított fáradságot.

s·
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Dtszkertek.

A zöldséges és gyümölcsös kertek mellett az elő

kelők és uralkodók díszkerteket is tartottak. Mennyire
kedvelték a szépen ápolt kert üde színeit, mutatja Assűr-

Miután Mezopotámiát lombos fákkal nem túlsá
gosan ajándékozta meg a Gondviselés, az uralkodók
egyik főtörekvése volt különösen Assziriában, hogy a
külföldön megismert fákat hazájukban is meghonosít
sák. A felsorolt gyümölcsfák egy része is bizonyára
ez akklimatizáló kísérletek eredménye, amelyek a fel
iratok feljegyzései szerint olykor fényesen sikerültek.

A fák alatt a kertet különböző zöldség-, főze

lék- és fűszerfélélc lepték el. Ezek közt főhelyen áll
a fokhagyma (sri-sar l : súmu}, utána a vöröshagyma
[es-sar?: bicru}, a különböző ugorkafajták (ukus: qissú,
birki alpi, piqqútu, tigilú), répa (laptu), retek (puglu),
cékla (szilqu), kapor (sibittu), sáfrán (a~upiru), izsóp
(z-úpu), kömény (gamun: kamúnu), kasszia (kasszú),
cikória [sem-lu-u i : kukru), mák (irru), ricinus (kukkd
nitu), saláta {bassru) stb.

Míg az ugarnak szántófölddé való átalakítása
három esztendőbe került, a «kertté való befásítása 
bérleti szerződéseink tanusága szerint - négy évet
vett igénybe. Ez idő alatt, úgy látszik, a legtöbb fa
már gyümölcsöt is hozott, a különböző főzelékfélék

és egyéb zöldségek azonban valószínűen már ko
rábban teljes mértékben fizették vissza a rájuk fordí
tott fáradságot. Igazán értékessé, a kert mégis csak az
ötödik évtől kezdve vált, amikor már a datolya-pálma
is meghozta az első termést s amikortól kezdve a tulaj
donos a teljes bérösszeget követelheti bérlőjétől. (H K
60. §.)
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Földbirtok.

Mezopotámia földje tulajdonjogi szempontból há
rom kategóriába tagozódik: királyi, templomi és magán
birtokra.

Az ország egész területe elv szerint az istenségé,
akinek földi képviseletében az uralkodó és a papság
osztoznak.

Hogy ez elv egé~z komolyan érvényesült, bizonyít
ják épen legrégibb okmányaink. Ezek alapján szinte az
a benyomásunk, hogy e korai időkben a magánbirtok

Iuin-apli (668-626.) példája, aki egy pompás reliefjén
feleségével együtt kertjében örökíttette meg magát.
A bét aqíti körül Sz-in-ahé-ribtöl (705-681.) létesített
16.000m--nyi kertnek a nyomai az assúri ásatások során
napvilágra kerültek s a fennmaradt képes ábrázolásokkal
együtt fogalmat adnak arról a sokszor emberfeletti
fáradságról, amelybe egy-egy Ilyen kert ültetése került.
Az assúri kert például sziklás talajon oly módon készült
hogy az egyes fák részére gödröket vájtak asziklákba
s e gödröket csatornákkal kötötték össze. Ugyanígy, de
mesterséges tégla- és kőfalépítményre építtette bábeli
Nabu-kudurri-ucur (604-562.) függökertjét, hogy méd
származású felesége - Kyaxares leánya - ne nélkü
lözze hegyes-dombos hazájának buja növénypompáját.
Ez a kert volt az, amelyet az ókor Szemiramisz függö
kertje néven ismert és csodált.

Az ily díszkertekben a gyümölcsfák mellett otthon
voltak a tamariszkusz különféle fajtái (binu, aslu), a
cédrus (erin : erinu) a ciprus (sem-li, burású ; surman :
surmdnu) és egyéb örökzöld dísz{ák és cserjék min
denek fölött pedig a virágok, köztük elsősorban rózsa
(amurdinu},
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fogalma teljesen ismeretlen volt az Eufrát mentén, Egy
egy városállam lakói - úgy látszik - kivétel nélkül
a templom és palota szolgálatában állottak.

Miután az egyházi és világi hatalom szétvált s a
világi hatalom birtokosa, az uralkodó bizonyult az erő

sebb félnek (II, 102.), az istenség tulajdonjogát - mint
helytartó és meghatalmazott - ő gyakorolja. Elv
ben vitatott eredeti tulajdonjoga azonban csak a senkitől

nem igényelt, mívelés alá nem fogott földekre érvé
nyes korlátlan mértékben. Ezeket joga van csatornázás
sal mivelés alá vonni s mint saját birtokát kezelni, vagy
tetszése szerint másra átruházni, Egyébként elméletbeli
tulajdonjogának korlátosója a magántulajdon, amelyhez
époly kevéssé nyúlhat hozzá, mint bármely magán
ember. Fennmaradt birtokvételi okmányaink közt nem
egy olyan akad, amelyen az uralkodó magánemberrel
áll szemben mint szerződéstkötő fél.

Miután az anyagi erők általában jobban a rendelkezé
sére álltak, mint alattvalóinak s a hódítások és csatornázá
sok révén is módjában volt birtokot szereznie, természe
tes, hogy ő az ország legnagyobb birtokosa. Birtokállo
mányát erősen csökkentik azonban azok az adományok,
amelyekkel egyrészt hívei hűséges szolgálatait jutal
mazza, másrészt pedig támogatókat akar szerezni ma
gának és házának. E birtokadományozások nemcsak
hogy megakadályozták a koronajavak túltengését, ha
nem olykor egészen az uralkodó elszegényedésére ve
zettek.

Mint latifundium-tulajdonosok versenyeznek az
uralkodóval a templomok, amelyek vétel, adomány,
vagy örökség útján helyenként és időnként ugyancsak
abnormis méretűekké növelték földbirtokaikat. Ez egy-
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házi mammut-birtokok - bár kezelésük mintaszerű s
hozadékuk általában felülmúlja a magánbirtokosokét 
egyáltalában nem váltak javára a gazdasági életnek. Már
maga az is, hogy hatalmas területeket vontak el a ma
gángazdaságtól, megérlelte a maga keserű gyümölcseit,
végzetessé vált azonban a helyzet a világi hatalom el
gyöngülésének a korszakaiban. Ilyenkor a befolyáshoz
jutott papság első dolga volt a birtokokat az adózás
alól mentesittetni, úgy hogy az állam fenntartásának
terhei kizárólagosan a magántulajdonban levő - arány
talanul kevés - földre nehezedtek. Nem utolsó sorban
ez a körülmény idézte elő, hogya politikai helyzet
megzavarodását mindenkor rettenetes gazdasági válság
követte.

A magánosok kezén lévő földbirtok kétféle lehet:
olyan, amely felett korlátlan tulajdonjoga van a birto
kosának, vagy pedig korlátozott tulajdonjoggal birt hű
béri birtok. A hűbéri birtok ismét kétféle: vagy elidege
níthetetlen s az elsőszülöttségi ágon öröklődő, vagy
pedig a hűbéri szolgáltatásokkal együtt a hűbérre jogo
sultak közt szabad forgalom tárgyát képező birtok.
A Hammurápi-kódex (HK 36-38. §§.) és fennmaradt
jogi okmányaink szerint elidegeníthetetlen a rédu, báeru
(II, 123.), valamint az «adófizető» (n ás bilti]! hűbére,

ellenben (HK 40. §.) a nádítu-papnő (11,48.), a «keres
kedő» [iamqaru) s más hűbéres hűbérét a hűbéri teherrel
együtt eladhatja. A föld értéke a termékenysége, meg
közelithetdsége s minósége szerint természetesen nagyon
különböző volt. A 2. évezred elején I ikú (3528'5 )112)

I Valamely meghatározott hűbéresfajta neve. Adófizetésre
minden birtok kötelezve volt, hacsak külön szabadalomlevélIej
nem mentesült.
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föld ára 0'5 és 16 seqel (kb. 0"87-26'72 pengő) közt
ingadozott, a kert ára ennek általában a háromszorosa,
a házteleké pedig a háromszázszorosa volt.

Földbérlet.

A tulajdonos vagy saját kezelésben műveli meg
földjét, vagy kiadja bérletre. Különösen divatos volt a
bérbeadás akkor. ha parlagon heverő föld műveltté téte
Iéről, vagy szántónak kertté való átalakításáról volt szó.
Ily esetben a bérletet rendszerint oly módon kombinál
ták, hogy a bérlő a feltörendő föld mellett megművelt

földdarabot is kapott, hogy legyen miből élnie, mig a
parlag termést hoz. A törvény természetesen szigorúan
kötelezi a bérlőt arra, hogy e kedvezéssel vissza ne éljen
s a feltörésre átvett földet valóban megművelje. A negye
dik, illetve - kertnél - az ötödik évben ugyanannyi
bért fizettet a földek után, mint amennyi a bérletben
levő művelt föld után jár. (H K 42-44; 60. §.)

A bér, amely a föld minősége szerint és koronként
változik, lehet gabonában meghatározott bérösszeg, vagy
a termésnek egy bizonyos hányada. A Hamrnurápi
dinasztia korában a szántóföld bére általában a termés
egyharmada, vagy 10 kur (2520 L) gabona I iktÍ
(3528'5 m") föld után, a jóval nagyobb termést hozó
kerté pedig a termés kétharmada, vagy 60 kur gabona
1 ikú kert után.

A bérlő védelmére a törvény előirja, hogy abban
az esztendőben, amikor elemi csapások - szárazság,
vagy árviz - következtében a termés a normálison alul
marad, csak a termés arányában köteles bért fizetni,
kivéve, ha a bért a megegyezés szerint előre tartozik
leróni. (HK 45-46. §§.)
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Parasztság.

A kisbirtokos-osztály kialakulása szempontjából
lényegbevágó különbség van Babilónia és Assziriaközt.

Babilóniában a nagy termelési költségek miatt rend
kívüli módon elaprózódott birtokok tulajdonosai rend
szerint el voltak adósodva, A törvény ugyan védi a kis
parasztot a kapitalista mohóságával szemben, amikor ki
mondja, hogy adósság fejében a lábon álló termést nem
szabad elvenni, hanem meg kell várni az aratást s abból
kivenni ahitelösszeget (HK 49- 52. §§.), de ez az álhuma
nizrnus nem igen késleltette a kisbirtokos teljes anyagi
összeomlását. Egyrészt ugyanis a hivatalos kamatláb 
20%

:.....- túlságosan magas volt ahhoz, hogy mellette a
munkabefektetés is kifizetődjék, másrészt pedig a vetés
idején a vetőmag természetesen jóval drágább volt, mint
aratáskor a gabona. A különbözet az eladósodott föld
míves rovására rnent, aki nem várhatta meg míg e
gabona újból árra kap, hanem el kellett kótyavetyélni
a termést, hogyahitelezőtől szabaduljon Az eredmény
az volt, hogy végül is eladta földecskejét a pénzember
nek s maga bérlövé vagy zsellérré sülyedt. E leromlás
nak a másik oldalon a latifundiumok növekedése felelt
meg: a szabad forgalomban levő földek lassan-lassan a
pénzemberek, bankok és nagyvállalkozók kezére kerül
tek, akik vagy saját kezelésben, alkalmazottaikkal mű

velték, vagy parcellázva bérlétbe adták birtokaikat.
Sajátságos módon más volt a fejlődés iránya Asszi

riában, Az okokat ugyan nem tudjuk megállapítani, de
azt látjuk, hogy itt a szabad parasztosztály minden nehéz
ség és megterhelés dacára nemcsak fennmarad, hanem
időnként erősen gyarapszik is.
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Ez annál feltűnőbb, mert a kamatláb Aszíriában jóval
nagyobb volt, mint Babilóniában. Ugy látszik, az asszir
paraszt - előttünk ismeretlen okból - nem volt rászo
rulva arra, hogyaföldmíveléshez szükséges forgótökét
drága kölcsönképen szerezze meg.

Az asszir királyok hódító hadjárataikkal kapcso
latban e parasztság szaporulatának az elhelyezését is
programmjukba veszik: a meghódított területekre köl
töztetett telepesek nagyrészt mindenesetre az ő soraikból
kerültek ki. Sőt a vidéki kisbirtokosság, mint a papi párt
ellensúlyozója, a történelem folyamán politikai ténye
zővé vált s nem egyszer döntő szerepet játszott hazája
életében (I, 126.).

Állattenyésztés.
A földmívelés mellett Mezopotámia gazdasági éle

tének a második pillére az állattenyésztés, Különösen a
mocsaras Dél végük láthatatlan rétségei, amelyek lecsapo
lása és míivelés alá fogása még emberfeletti munka árán
sem látszott lehetségesnek, önként kinálkoztak a hatal
mas nyájak táplálására.

Az állattenyésztés ősiségének a bizonyítéka, hogy
a «pásztor» (sziba, utul : ré'u, kaparru, uáqid« stb.)
a mitológiában is gyakran szerepel. Lugalbanda, az egyik
Tammu: , Euhidu stb. pásztorok voltak s az uralkodók
hivatásukat gyakran hasonlítják össze a pásztorévaI.

A pásztor vagy önálló vállalkozó, aki a maga állatai
mellé a magánosokét is elvállalja gondozásra, vagy pedig
egyszerű alkalmazott. Felelőssége mindkét e: dben nagy.
Egyrészt az állat tulajdonosával szemben köteles a kár
térítésre, ha gondatlansága miatt a rábizott állományban
kár esik (IT, 138.), másrészt felelős az állatoktól okozott
esetleges károkért (HK 57-58. §§.). Hűtlenségét pedig
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az e1tulajdonított állat értékének tízszeresével bünteti a
törvény (Hk 265. §.). Egy érdekes okmányban a pász
tor kötelezettséget vállal, hogyarábizott és elveszett
igásökröt záros határidőn belül visszaszerezni: «Egy
igásökör Abbagiita ökreiből elveszett. Dugazida (a pász
tor) így szólt Abbagiltához: .Ninaru temetése havá
ban a 7. nap letelte előtt visszahozom neked az ökrödet.'
A király nevére Sara amutum, Habasa damqar és Lu
Sulg](tanuk) előtt esküt tett. Az az év (amely előtt) az
uruki Innanna papja sorsvetéssel kijelöltetett (Ibi-sz-ín
2. éve, 221 I Kr. e.). (Pecsét:) Dugazida, Ur-Sz-umma fia.»

Az állatszaporulattal való elszámolási nehézségek
kiküszöbölésére divatba jött az általányba való átvétel.
«Évente 100 anyajuhra 662h bárányt, I kecskére I

fiatal kecskét, juhonként 1 1
/ z mana gyapjút, kecskenként

s/6 mana lenyírt kecskegyapjút, anyajuhonként I duna/u
(?)-t, 100 anyjajuhra I szila vajat adok neked mint az
aprómarha hozadékár. 100 darab aprómarhara számíts
10 döglött állatot; minden döglött állat fejében átadok
neked egy bőrt és 2 1/z séqel inat» - olvassuk egy
pásztor kötelezvényében.

A legtöbbféleképen hasznosítható állatok a külön
böző fajtákban tenyésztett szarvasmarhák (gud: a1pu) s az
aprójószág (e:«:~énu); elsősorban a juh (t/du t immeru}
és a kecske (u; : enru}. Felhasználták őket a mezei mun
kánál a szántásra, cséplésre ; húsuk {usru : síru) táplálékul
szolgált az isteneknek és embereknek egyaránt; bőrükből
{kus :masku), csontjukból (gir: ecimtu), szarvukból {sri :
qarnu} a legkülönbözőbb használati cikkek készültek;
a tej (ga: sirbu), vaj (Ii-nun: himétu}, tejfel (hé-gal,
hé-nun, nam-hé: ll/helu) pedig s valószinűleg a túró is,
elengedhetetlen alkotórészei a mindennapi étrendnek.
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Halászat-vadászat.

. Az állati eredetű tápláléknak valamikor egyedüli
szerzési módja, a halászat és vadászat (su-ba: bá'erútu,
ba'úru «fogás»), az egész történelmen keresztül jelen
tékeny foglalkozás maradt.

Különösen a halászat annyira differenciálódott, hogy
a különböző halfajok és halászási módok számára külön
halásztestületek alakultak ki. Hogy a halászat ered
ményét a véletlentől minél jobban függetlenítsék, már
nagyon korán halastavakat készítenek a magánosok ép-

A legfőbb teherhordó állat a szamár (ansu: eméru),
a lovat (ansu kurra «hegyi v. keleti szamár» : srlsru}
s az öszvért (ansu mul, «csillagszamár» cf. lat. mulus :
parú), amelynek a terméketlenségéről jól tudtak, úgy
látszik a 3. évezred első felében ismerték meg; a dro
medár (ansu abba: ibilu v. udru) és teve (gammalu)
pedig még később lett honos Mezopotámiában.

Nagyon régóta és különböző válfajaiban ismerték
a kutyát (ur: kalbu), amely - épen úgy mint a mai
keleten -- részben félvad állapotban csatangolt a telepek
tájékán, részben szeliditve a nyájat, házat őrizte s mint
vadászkutya teljesített szolgálatot. Ellenben - a látszat
szerint - csak a 2. évezred eleje óta szerepel a ház
körül a macska (suránu),

A disznó (sab :sabbú), amelynek feltünően olcsó
húsát és zsírját (11,93.) nem szivesen használták, a kutyá
hoz hasonló félháziállat volt s a démonoktól kedvelt
tisztátalan állatnak számított.

A baromfiak közül gyakrabban szerepelnek a lúd
(usr : usru, tarmazilu), a kacsa (gambi : kumú, abunnu),
a tyúk (kurgi: kurkú), kakas (tariugal ?: tarlugallu) és
a galamb (tu: szummatu).
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úgy, mint a különböző közületek. Halneveket tartalmazó
hosszú listáink - a suruppaki iskolaszövegek (a Kr.
e. 4. évezredből ?) pl. maguk több mint másfélszáz
halnevet őriztek meg - önmagukban is élénk tanu
bizonyságai a halászat és haltenyésztés korai fejlettségé
nek. Idők folyamán azután valóságos haltenyésztő nagy
üzemek alakultak ki, amelyeket a vállalkozók vagy saját
kezelésben tartottak s nagyszámú alkalmazottakkal gon
doztattak, vagy bérletbe és albérletbe adtak ki kisebb
vállalkozóknak.

A vadászat - eredeti célját is megtartván - rend
kivül sokat nyert jelentőségében azzal, hogy az évszá
zadok során sporttá fejlődött. Különösen a harcias asszír
urak és uralkodók kedvelték a vadászat gyönyöreit és
veszélyeit. Reliefjeink közt számos csodálatosan szép
vadászkép akad, amely a különböző vadállatokkal gyalog
vagy lovon szembeszálló uralkodót mutatja be (n, ...).
Mig a puszta zsákmányért vadászó főfegyverei a verem
és háló, a sportvadász nyillal, lándzsával, bárddal és tőr

rel vi sokszor valóságos párviadalt.
1. Tukulti-apal-ésar (II I5-1093) feljegyzi, hogy

nyilai és dárdája segitségével négy vadbikát (am: rému) s
tíz hatalmas elefántot {amszi : piru, pilu) ejtett el, négy
elefántot élve fogott el s százhúsz oroszlánt (ur-mah,
gir : nésu) gyalogharcban, nyo1czászat pedig hadiszeke
réről ölt meg.

Az élve elfogott vadakat az uralkodók kastélyaik
parkjaiban helyezték el s valóságos állatkerteket ren
deztek be a maguk és hiveik mulattatás ára és okulására.
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2. Ipar.

Bár Mezopotámia természeti adottságai e tekintet
ben voltak a legkedvezőtlenebbek, a földmívelés és
állattenyésztés mellett a gazdasági élet egyik főténye

zőjeként már a legrégibb időkben ott találjuk az ipart.
Az ipari tevékenység, legalább 'kezdetben, természetsze
rűen az országban található nyersanyagokhoz igazodott.

Mesterségek·

Ezért egyike a legrégibb mesterembereknek a ge
rencsér (babar : pabháru), aki a korlátlan mennyi
ségben rendelkezésre álló agyagot (im: titu) alakítja
különböző használati cikkekké. Agyagból készülnek
nemcsak a különféle cserépedények (dug: karpatu), ha
nem mivel a csaknem teljesen hiányzó kő és fa helyét
is részben az agyagnak kellett elfoglalnia, a ládák (pisran :
pisrannu, gadú, siddu}, teknő k (utul : diqaru}, sőt a
koporsók (arduu ], ql/bru?) is. Természetesen agyagból
készült a vályog (seg: libittu} s az égetett tégla (a/
una? v. agur ? : agurru] (II, 234.) is.

A mezőgazdasági termékeket dolgozza fel a molnár
(kazidda i : kaziddahku.ténu}, a pék {nulratim, nuhaldim:
nubatimmu), mészáros (ukur: tabibu}, sörfőző (bappir:
bappirl/), borpréselő (ku/lu11t?: srirasú] és a kenőcs

készítő (abarakku}.
E mesterségek a családban az asszonyoktól és cse

lédségtől végzett háztartási munkákból fejlődtek ki külön
iparágakká. A differenciálódás pedig kétségtelenül a
nagyobb közösségek: a palota, a templomok. a kato
naság stb. ellátói között kezdődött s végül e közössé-
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geken kívül fejeződött be, amikor az iparosok áruikat
boltokban bocsátják a nagyközönség rendelkezésére.

E boltok közt leginkább emlegetett a korcsma
(bét srábé), ahol különféle szeszes italok: borok (ges
tin : lnu, arnabani, karánu «datolyabor», susrú stb.),
sörök (uluszinnu «kölessör», disiptahhu «édessör» ;
kasbir : biqu; baslatu, p/hu stb.) és pálinkák (kas: sikaru;
kastitmam : kurunnu. «datolyapálinka» stb.) között tró
nolt a korcsmáros (srábú) vagy korcsmárosné (srá
bitu). Bár a félig mitikus Ku-Ba'u (I, 160.) korcsmáros
nőbőllett Kis királynőjévé. a korcsma erkölcsi nívó.
járól nem a leghizelgőbb nyilatkozatok maradtak fenn.
A törvény például tűzhalállal bünteti azt a papnőt, aki
az effajta mulatóhelyre belép (HK 110. §.).

Ugyancsak a háziiparból nőtt ki a takács {usbar :
isparu) mestersége, aki a gyapjú (sík: sipdtu], len (gada:
kitű], kender (a:;allú, qunubu ? v. ö. XdvVlX~~) mellett
később a gyapotot is (II, 83.) szövetté és vászonná szőtte.

Annak ellenére, hogya pompás ruhákat gyakran van
alkalmunk a reliefeken megcsodálnunk. feltünöen keveset
tudunk a szabómesterről (mukabM l).

Az állati bőröket (kus : masku) dolgozza fel a
bőrműves (/ib-tug?: askappu), aki a nyergestől kezdve
a suszterig, minden iparost önmagában egyesít, mert a
tömlők (kus-a-edin-lal, «a sivatag számára vízzel töltött
bőr» : nádit) épen úgy az ő kezéből kerülnek ki, mint
a gyeplők (asráti}, korbácsok (1IS::011 : qiuaru) vagy a
cipők (battatu ?) és szándálok {esrir : sénu),

Bármily nehezen volt is beszerezhető, bizonyos
használati cikkeknél feltétlenül szükség volt a fára,
amelynek feldolgozója a famunkás (sukra : naggtiru}.

A rostos pálmából, vagy a nagyrészt importált
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keményfákból Ő készíti a háztető gerendáit (ur: gusúru),
az ajtót (ig: daltu), az ágyat (nad: ersu),a széket (gura :
kussrú} stb.

A kerékgyártó (naggdr magarri) műhelyéből kerül
ki nemcsak a négykerekű teherkocsi (mar f;idda: cumbu),
hanem az ércveretekkel erősített kétkerekű hadiszekér
(gigir: narkabtu) is.

A hajóács (naggrír elippi) munkája a hajó (ma:
elippu), amelynek elkészítéséért Hammurápi korában
(1955-19I 3) 10 kur (2po liter) űrtartalom után
2 seqelt (n2 pengőt) kérhet a megrendelőtől. (BK
234. §.) E hajók természetesen inkább kisebb-nagyobb
csónakok; komoly tengeri hajók építésére a mezopo
támiai hajóácsok nem igen mertek vállalkozni. Mikor
Szinahérib (705-681.) Elamot a tenger felől akarja
megtámadni (I, 1 jz.), foinik hajóépítőkkel s tiruszi,
eideni és görög tengerészekkel dolgozik, mert saját
alattvalói hajóépítő és tengerésztudományában nem
bízhatik meg.

Nagyon sok olyan használati tárgyat, amit ma
fából készítünk, nádból, kákából, gyékényből állított elő

anádfonó (adub: aduppu). Agyékényszőnyegek (burú}
és kosarak (bugin:szillu, srussrulu} mellett az ő alkotása
a fonott láda [pisran : pisrannu), sőt a folyón keresztül
való közlekedésre szánt kerek kosárcsónak (malál i :
malallé) is, amely guffa néven ma is ismert és használt
vízijármű Mezopotámiában.

Megbecsült, de felelősséggel teljes foglalkozás volt
az épitőmesteré {dim: itinnu), Hammurápi idejében
(1955-1913) 1 sar (35"284 m") beépítéseután 2 séqelt
(n2 pengőt) kapott tiszteletdíjként, de ingyen kellett
újraépítenie a házat, ha az bedőlt. Sőt ha az összeomló
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épület agyonütötte a háziurat, vagy annak fiát, az építő

mesterre, vagy a fiára is halálbüntetés várt. (BK 228
233· §§.)

Annak dacára, hogy a réz {urudu : erú}, bronz
(rabar : sziparru}, ón és ólom (nagga: andku}, vala
mint az arany (guskin : burdcu) és ezüst [ku-babbar :
haszpu, carpu) s később a vas (barrel: parrillu} kül
földről kerültek Mezopotámiába, a fémműves (sZ'imtlf!,
gurgur?: napp-ib«, gurgurru} mestersége nagyon magas
fokon állott s a fémek és az előállított tárgyak szerint
is differenciálódott. A különböző fegyverek és katona
felszerelések mellett aszúrásra, vágásra használt legkülön
bözőbb használati cikkek: fejszék (bal: pilaqqu), szögek
(duh?: zictu), fürészek (sassaru}, horgok (sinnu?, bábu},
ollók (gir-su-i: naglabu), kések (gir: patru, imtu, barbu,
uaprű, guppu, nasramu, stb.) valamint az edények egy
része fémmunkások műhelyéből kerültek a fogyasz
tókhoz.

Egyike a legrégibb foglalkozásoknak a kőfaragóé

(burgul: burgullu, barraku), aki valamikor az összes
szerszámok csaknem egyedüli készítője volt. A kőkor

szak elmultával erős versenytársat kapott ugyan a fém
munkásban,deminden időben maradtak bizonyos szükség
leti tárgyak - mint a malomkő (na ara: erú), mozsár
(madakkú), pecsétnyomók (kisib: kunukku) s az érté
kesebbedények - amelyeket csak a kőfaragónállehetett

elkészíttetni.
M4ipar.

A Tigris és Eufrát mellékén pezsgő virágzó
ipari élet mellett a különböző szükségleti tárgyak
egyre növekvő kereslete hamarosan kellett, hogy
az ipart iparművészetté tökéletesítse. A nagy keresletet

Dávid Antal: Blibel és Assur. II. 6
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természetszerűen követő nagy kínálat folytán előállott

versenyben ugyanis legjobban azok érvényes ülhettek,
akiknek áruja a célszerűség mellett külső formájában
is tetszetős volt.

Valóban a müipari alkotásoknak egész serege került
napvilágra az ásatások során.

A különböző használati célokra szánt, változatos
formákban készült s reliefekkel és geometrikus díszekkel
ékített cserépedények - korsók, poharak, tálak, ku
lacsok, olajmécsesek stb. - amelyek szépségét gyakran
nagyban emeli az élénk zománcfesték, nem egyszer való
sággalmesterművei a kisplasztikának. Ugyancsak gyak
ran találhatók művészi darabok a szélesebb rétegek
szükségleteinek kielégítését célzó terrakotta istenszob
rocskák között,

A szebbnél-szebb dísztárgyak egész sorát hagyták
hátra az arany- és ezüstművesek (kudim: kutimmu, nap
odh burdd; carrdpu, nappáh kasrpi} is. A gyönyörűen

mintázott, öntött és kalapácsolt reliefekkel, valamint
karcolatokkal díszes tálak, csészék, kanalak, villák sorából
is kiemelkedik a lagasi Entemena (Kr. e. 2800 körül)
nemesformájú ezüstvázája, oldalán Lagas vésett címe
rével, az oroszlánfejű sassal. A legkülönbözőbb korok
ból származó ékszerek pedig, a változatos alakú gyűrűk

(kamkammatu, unqu, ancabat ubáni, semiru stb.), fülbe
valók (ancabat uaué, lulmú stb.) nyakékek (epirru,gágu,
kapát;tt stb.), váll- és ruhadíszek, láb- (balballatu, semlr
sépi stb.) és karperecek (semlr qáti) stb. nemcsak a
luxus mindenkor nagy elterjedettségét mutatják, hanem
tanuságot tesznek készítőik művészi érzékéről s készít
ményeik évezredekkel dacoló szolidságáról is. Ez utóbbit
bizonyítja különben az a Nippurból előkerült okmány
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is, amelynek kiállitója 20 évi jótállást vállal azért, hogy
a gyűrűbe foglalt drágakő nem fog kiesni a foglalatából.

A nemesfa- és elefántcsont-faragásnak szép pél
dányai jutottak birtokunkba - a sokszor, sajnos, össze
töredezett - csészékben, poharakban, kanalakban, fésűk
ben, amelyeket olykor egy-egy állat- vagy emberalak,
olykor azonban egész jelenetek ékítenek. Hogy mily
tökéletességre emelkedett a bútorkészités, arról a re
liefeken látható bútorképek adnak elképzelhető fogalmat.
Ez alkotások telve ékes faragványokkal, berakásokkal,
fémveretekkel és kárpitozattal, büszkeségel lehetnének
a legfejlettebb modern műiparnak is.

Mint azt a koronként kissé barbár pompájú, min
tázott szövetbőlkészült, szegélyekkel és paszományokkal
ékített díszruháknak (lamabus : lamabussu) a reliefeken
való pontos és hű ábrázolásaiból következtethetjük,
Mezopotámia lakói művészetté fejlesztették a textiIipart
is. Anyagui a szövetekhez a gyapjú és a len mellett a
későbbi időkben bizonyosan már a gyapotot is felhasz
nálták. Szinabérib (705-681.) arról értesít, hogy a
Délbabilóniában honos gyapotcserjét Asszíriában 
Bavián környékén - is sikerült akklimatizálnia:
«A gyapjútermő fákat megtépték s szövetté dolgozták
fel». Hogya szöveteket színezték is, azt a szemmel
láthatóan beszőtt minták mellett szines zománcfest
ményeink is bizonyítják, a szőnyegek pótlására készült
festett díszítmények pedig elképzeltetik azt a színpom
pát, amely egy fali- és padlószőnyegekkel s dívántaka
rákkal felszerelt előkelő házban fogadta a Iátogatót.

Azok után, amit emlékeink alapján a textilművé

szetről megállapíthatunk, igazán nem csodálkozhatunk
rajta, hogy Nero palotájának termeit babiloni szőnyegek

6*



84 MÁSODIK RtSZ

díszítették s hogy az idősebb Cato eladta drága pénzen
vett babiloni köpenyét, mert az igazi rómaihoz méltat
lannak tartotta a fényűző ruhadarabot. Hiszen Jehósúa
könyvének elbeszélése szerint Akhán, Karmi fia a leg
kínosabb halálbüntetést is kockáztatta azért, hogy
Jerichó feldúlásakor egy babiloni köpenyt magának
tartson meg.

Az iparrnűvészet egyik legvirágzóbb ágát fejlesz
tette ki a pecsétnyomok (kisib: kunukku; unqu «pecsét
gyűrű») divatja, amely a legrégibb időktől kezdve egész
a bukásig végigkíséri Mezopotámia kultúrtörténetét s
amely annak idején már Herodotosnak is feltünt (Hist.
I, 184-). Az okmányok hitelesítésére aláírás helyett
használt pecsétnyomók vagy laposak s olykor gyűrűbe
foglaltak - mint a maiak - vagy hengeralakúak,
amelyek a tengely irányában forgathatók. A sumér
időkben mindkét formát megtaláljuk, később a lapos
pecsétnyomó, úgylátszik inkább Asszíriában, a pecsétlő

henger pedig Babilóniában kedvelt. A pecsétnyomokra
felhasznált anyag - különböző korok szerint váltakozva
- a mészkő, steatit, hematit, kigyókő, lapis-lazuli, jáspis,
hegyikristály stb. Ugyancsak módosul idők rnultával a
pecsétnyomóra vésett kép, amely lehet - egyedül vagy
csoportosítva - geometriai alak, növény, állat, ember,
isten s amely mellett olykor ott olvasható a tulajdonos
neve, olykor nem.

Az ezrével és ezrével napvilágra került pecsét
nyomók művészi értéke természetesen a legkülön
bözőbb: a selejtes tömegáruk mellett tisztán és ízlése
sen kidolgozott, valósággal művészi darabok is találhatók
aszerint, amint a tulajdonos meg birta fizetni a pecsét
faragót.
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Céhek. Iparoktatás.

Az iparűzés a legrégibb időkben csaknem kaszt
szerűen folyt. A fiak a családban beletanultak az apa
mesterségébe, amelyet azután ők is élethivatásul válasz
tottak. Igy idők multán az egyes iparágak művelői

ugyanabban a városban általában ugyanannak a család
nak voltak tagjai. Ha az apa más mesterségre akarta
taníttatni a fiát, az körülbelül egyet jelentett a fiúnak
a családból való kiválásával. Miután ugyanis minden
iparos gondosan őrködött, hogy évek hosszú gyakor
latával megszerzett mesterségbeli fogásait a családban
megőrizze, a tanulásra való felvétel rendszerint csak
örökbefogadás útján volt lehetséges.'Hammurápi(1955
1913.) törvénykönyve - hogy mindkét fél érdekei
védve legyenek - egyrészt az örökbefogadási szerződés
érvénytelenítésének terhe alatt kötelezi a tanítómestert
arra, hogy fogadott fiát tudománya minden részletébe
bevezesse, másrészt kimondja, hogy a mesterségét ki
tanult fiút a természetes apa vissza nem követelheti
(HK 188-189. §§.).

E kasztok később a természetes fejlődés során meg
szüntek ugyan, de az egész történet folyamán meg
maradtak a helyükre lépő ipartestületek, céhek. A céh
főnökei egyfelől a céhen belül őrködtek az egyöntetű

ségre s a rendre, másfelől a kormányzattai és közigaz
gatással szemben képviselték a szakmabeli iparosokat.

Mikor a nagytőke az iparban rejlő pénzszerzési
lehetőségekre ráeszmélt, a patriarchális viszonyok jelen
tékeny átalakuláson mentek keresztül. A pénzember,
hogy rabszolgájából minél nagyobb hasznot húzhasson,
rendszerint kitanittatta valamilyen iparra s akár a maga
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üzemében foglalkoztatta, akár valamilyen mesterernber
hez szegődtette, mint fizetéses segédet.

A rabszolga keresete természetesen mindkét eset
ben a gazdáját illette meg.

A fennmaradt inas-szerződések felvilágosítással
szolgálnak a különböző mesterségek elsajátitására szük
séges időről is. Leghamarább szabadul fel a péksegéd,
aki I J/4 év alatt kitanulja a szakmáját; a leghosszabb
időre - 5 esztendőre - a takácsnak van szüksége,
hogy a szövés-fonás minden csinját-binját elsajátíthassa.
A többi inasnak általában 3-4 évet kell a tanulással
eltöltenie, hogya mesterember nevet kiérdemelje.
Okmányaink tanusága szerint a felszabadult általában
nem vált ki azonnal tanítója műhelyéből,hanem néhány
évig fizetéses segédként még ott dolgozott mesterénél,

Az egyes iparágak üzői akkor is, amikor a családi
kapocs már régen nem kötötte őket össze, egymás
közelében laktak: külön utcákban az agyagosok, a taká
csok, a pékek, a szíjgyártók - egészen úgy, mint ahogy
az a középkorban szokásos volt.

3. Kereskedelem.

Mezopotámia természeti kincsekben való egyoldalú
gazdagsága a legkedvezőbb előfeltétele volt a kereske
delem kifejlődésének.Már magában, azországban is egyen
lőtlenül oszlottak meg a természeti adottságok. Az Eszak
inkább a földmívelésre, a Dél pedig inkább az állattenyész
tésre utalta a lakosságot, úgy hogy az Eufrat mentén
belül is szükségessé vált a két őstermelő ág produk
tumainak a kicserélése. Ugyanez volt azonban a helyzet
a nagyobb arányokban is. A fa, kő és érc csaknem tel-
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jes hiánya elkerülhetetlenné, a mezőgazdasági termékek
fölös bősége pedig könnyen lehetővé tette, hogya
hiányok a szomszédos országokból pótoltassanak.

Mindezek felett pedig Mezopotámiát geográfiai
helyzete az ind-keletázsiai és földközi-tengeri kereske
delem egyik állomásává tette. E szerepe, amelyet a
leletek tanusága szerint már a történelemelőtti idők

ben játszott, a történelem folyamán a politikai viszonyok
következtében olykor-olykor elhomályosodott ugyan,
de teljesen meg nem szünt soha. Sajnos, feliratos anya
gunk e távolabbi kereskedelmi kapcsolatokról nem igen
ad felvilágosítást, ezért csak az Indiában, Egyiptomban
s a Földközi-tenger mellékein talált, kétségtelenül mezo
potámiai eredetű tárgyi leletekből alkothatunk magunk
nak valamelyes képet az Eufrát mellékének a nemzetközi
kereskedelemben való szereperől.

E nemzetközi forgalomban Mezopotámia nem min
dig a felvevő és közvetítő fél. Iparának rendkívüli mére
tekben való fejlődése lehetövé tette, hogy a behozott
nyersanyagot mint készárut továbbítsa s a szomszédos
és távolabbi népek feljegyzéseiből tudjuk, hogya «babi
loni», «káld» vagy «asszír» iparcikkek az egész ismert
világon keresettek és drágán megfizetettek voltak. Mikor
Ezekiel példabeszéddel óvja honfitársait a Babilónia ellen
Egyiptommal való kacérkodástól, jól tudja, hogy a
«kereskedők városa» (Ez. 17, 4.) név alatt mindenki
ráismer Bábelre.

Az ókori kereskedelemnek valóban mindenkor Bábel
volt a középpontja s ezt a szerepet megtartotta az asszír
hegemónia idején is, sőt 5:rinabérib kegyetlen rend
szabályai (1, 133.) sem birták Marduk városát a világ
forgalomból kikapcsolni.
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ÉrtékmérlJk.

A gyors fejlődésnek indult kereskedelem követ
keztében Mezopotámiában nagyon korán megszünt a
tiszta természetgazdaság.

Mivel a nagyarányú áruforgalomban nem maradha
tott fenn sokáig a cserekereskedelem, szükségessé vált,
hogyvalamely közvetítő értékmérőben állapodjanak meg.
Ez értékrnérőnek, hogyacserekereskedelemben lépten
nyomon jelentkező nehézségeket megszüntesse, egyrészt
szinte korlátlanuloszthatónak, másrészt pedig romolha
tatlannak kellett lennie.

Az őstermelő Mezopotámiában ily értékmérő és
áruközvetítő szerepre önként kinálkozott a gabona.
E fejlődési fokon az «adás-vétel» {nadánu it maháru)
már nem az áruk kicserélését, hanem az árunak
a gabonapénz átvétele ellenében való kiszolgálta
tását jelentette. Közvetítő és értékmérő feladatának a
gabona kisebb arányokban kifogástalanul meg is felelt;
úgy, hogy a helyi kereskedelemben még akkor is hasz
nálták, amikor a nagyobb méretű forgalomban már
régen az ércpénzgazdálkodás jött divatba. Nehéz prob
léma elé állította azonban a gabonavaluta az eladót és
vevőt egyaránt abban az esetben, ha nagyobb értékű

cikkeknek kellett gazdát cserélniök. Ilyenkor ugyanis
olyan tömegű gabonamennyiség megmozditása válhatott
szükségessé, hogy az ár kifizetése fizikai lehetetlenségbe
ütközött. Nem maradt tehát más választás, mint vagy
az adás-vétel méreteinek korlátokat szabni, vagy pedig
a gabonavalutát cserben hagyva, könnyebben kezelhető

értékmérő után nézni.
Ily célra a gyakorlati szempontokból támasztható
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minden követelésnek tökéletesen csak a fémek felel
hettek meg. Rendkívüli drágaságuk miatt ércben nagyon
nagy értékek is aránylag könnyen voltak szállíthatók és
kiszolgáltathatók; mivel pedig emellett a gabonánál jóval
tartósabbak is voltak, játszva győzték le gyöngébb ellen
felüket. Nehezebb küzdelmet vívtak azonban a fémek
egymás között, Különböző helyeken és különböző idők-

ben az ólom, réz, ezüst és az arany versenyeztek az
elsőbbségért, míg végül általában az ezüst diadalmasko
doti, Az ezüst mellett legtovább tartotta magát az
ólom, mely Asszíriában még a 2. évezred közepe
után is mint hivatalos értékmérő szerepel, Az ezüst
valuta érvényrejutásával az «ezüst» (ku-babbar : kasrpu)
az általános szóhasználatban egyszerűen «pénz» jelen
téssei bír.

A természetgazdaságról a pénzgazdaságra való át
menet a történelmi idők kezdetein már általában be van
fejezve. A valósainűen még a 4. évezredből való surup
paki - ezidőszerint a birtokunkban levő legrégibb? 
szerződések megkötői már rézzel fizetnek. Ha a történeti
időben helyenként és árunként még mindig találkozunk a
gabonavalutával, az semmi esetre sem szól a pénzgaz
daság megléte ellen. Ugyanazok az okmányok ugyanis,
mikor általában pénzről beszélnek, mindig az -ezüst»
szót használják a pénz jelölésére.

A fizetőeszközként használt érc a legkülönbözőbb 
lemez-, karika-, tégla- stb. - formában volt forgalom
ban s a fizetés alkalmával épúgy, mint a vásárolt árut,
mindig súly szerint mérték le (lal: saqálu, «mérni» és
«fizetni»). Mivel az egyes «pecsételt pénze-darabokon
(kasrpu kanku) levő pecsét nem egyéb, mint valamely
hivatalos közületnek a bizonyítványa az ezüst finom-
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ságáról - tehát tulajdonképen fémjelzés -, ezidőszerint

semmi okunk nincs föltételeznünk, hogya modem érte
lemben vett érempénz is Mezopotámiának köszöni az
eredetét. E rendkivül fontos vívmány dicsősége - akár
csak Herodotos korában - még mindig a lideket
illeti meg,

Mértékek.
A kereskedelmi élet egy bizonyos fejlettségi fokán

feltétlenül szükségessé válik a forgalomban levő áruk
mennyiségének egészen pontos meghatározása, hogy áru
és pénz egy nevezőre hozhatók legyenek. E célt szolgál
ják a hosszúság, terület, térfogat és súly összehasonlítá
sára szolgáló mértékegységek, Ez egységeket az ember
a legkezdetlegesebb fokon természetszerűena közvetlen
környezetéből veszi,

Mivel a mértékegységek abszolut nagysága és egy
máshoz való aránya tekintetében Mezopotámiában, ahol
minden városnak, templomnak és nagyobb testületnek
megvolt a maga mértékrendszere, ugyanolyan zilált
viszonyok uralkodtak, mint a méterrendszer behozatala
előtt Európában, érthető, hogy a modern kutató sokszor
a legnagyobb zavarba kerül a különböző mértékekkel
szemben. A következő táblázatok adatai általában Ó-Babi
lóniára érvényesek.

A) Hossrmértékek :
I ujj (su-sri: ubánu) ___
I téglaszélesség (su-dú-a : tipku) = 10 ujj
I arasz (sumér su-bad) = 15 ujj
I könyök (kus : ammatu} = 30 ujj
I mérőnád (gi: kanu) = 6 könyök
I ? (sumér garY = 2 nád ___

1'65
16·5
2475
49'5 0

2·97
5"94

cm
cm
cm
cm
111

m
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I fonal (su: aslu) = 10 gar 59-40 m
I mérföld (danna: bérn]? ISO fonal 10-692 km

A Nippurból ismert hosszmértékek ettől már el
tértek, amennyiber a nippuri könyök 51-S cm-t tesz ki;
az újbabiloni birodalomban pedig I ujj = 2'06 cm s a
mérőnád f405 m.

B) Terűleimértékek :

I ágy (?) (srar : musrarú}? .. _ 35"2836 m-
I mező (gan, iku:ikú) = 100 ágy 3528'36 111 2

I mélyedés (bur : burú] = 18 mező 63510-5 m 2

A kassúk s az újbabiloni birodalom idején, valamint
Assziriában a szántóföldek mérésére a vetőmagmennyi

ség szolgált: I kur = (180 srila) vetőmagnyi föld =

13231 m 2 föld; Assziriában I imér=734 0 m>.

C) Ürmértékek:

I messzely P (qa, srila tsrila] 0"S42 l
I mérő? (gur: kl/r) = 300 srila 252'6 l

Az űrmértékeknél rendkivül nehéz az abszolut
számok megállapítása, mivel semmiféle mérőeszköz nem
maradt ránk. A szila és kur arányszáma is változik
helyenként és időnként. Az újbabiloni birodalomban
I kur csak ISO szila. Asszíriában a kur helyett a 100

srildt tartalmazó imér, I «szamárfteher)» a divatos ür
mérték,

D) Súlyok:
I árpaszem (se: se'u} ___
I seqel (gin: siqlu) = 180 se
I Eredetileg «1 óra» (járás),
• Igar".

463/4 mgr
8'416 gr
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I mina (mana: manú) = 60 gin 505 gr
I talentum (gun: biltu) = 60 mina 30'3 kg

Súly szerint mérték az ezüstöt is mint fizetőeszközt.
Mivel az 1892-iki valutatörvény szerint I kg ezüst ára
180 K = 208'80 P, pengőre átszámitva tehát I se = kb.
I fillér, I Kitt = 1"7575 P, I mana = 105"45 P, I gun =
6315 P.

Kiskereskedó.

A fogyasztó közönség szükségleti cikkeit a terme
lőtől, vagy a kiskereskedőtől szerzi be. Az adásvétel
szinhelye vagy a mai keleti bazárokhoz hasonló bolt
(bit mabiri}, vagy pedig a város és a középületek kapuja
(bábu} s arakpartok (káru) mellett levő tér.

Itt foglal helyet a kalmár {samal:samallű) felszerelve
saját, vagy gyakrabban bizományba átvett áruval, mérleg
gel (gis rin, zibanna: :dbánítu), zacskóban hordott kűp

vagy állatalakú kő- és bronzsúlyokkal (aban Hsri «zacs
kókő») s minél kevesebbel abból az áruból. amit mi
kereskedelmi tisztességnek szoktunk nevezni. A keres
kedő és csaló ugyanis az ókori Keleten körülbelül azonos
fogalmak. Hiába «figyeli a leány az anya mérlegét s az
anya a leánya mérlegét», az adásvételnél mindig a keres
kedő jár jobban s a vevő csapódik be. A kormányzat s
különböaő hivatalos közületek e nem épen épületes viszo
nyokon legalább oly módon akartak segiteni, hogy
megállapították a használandó súlyokat s a legfontosabb
közszükségleti cikkek maximális árait,

Árak.

Az árak helyenként és időnként a termésviszonyok
s az általános helyzet következtében erős ingadozásnak
vannak kitéve.
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Az agadéi Manistusru (2572-25580) hivatalos
számítása szerint I seqel ezüstnek (1"]6 pengő) 300
srila (251°6 l) gabona felel, Hammurápi (1955-19130)
korában ugyanennyi gabonáért már kétszer-háromszor
annyit kellett fizetni s a háborús időket kisérő gazda
sági válságok idején a zugforgalomban «titokban» (ina
pueri) 30 szila (25'26 l) gabonáért sem átallottak I seqel
ezüstöt fizettetni.

Körülbelül egyárú a gabonával a másik legfonto
sabb élelmicikk a datolya, s általában tízszer-hússzor,
annyi az ára az ételasirul szolgáló szezámolajnak.
A gyapjú ára talentumonként (3°°3 kg.) 6-15 seqel
közt ingadozik; a kész ruha megfelelően drágább: egy
öltözet a minősége szerint Ih-S/6 seqelbe kerül.

A fémek közt legolcsóbb a réz: 120 seqeli (1009°2kg)
lehet venni I seqel ezüstért. Tizenötször ennyibe kerül
a vas, mig az arany értéke körülbelül hat-hétszerese
az ezüstének.

Az állatvásár legdrágább áruja a szarvasmarha,
amelyért a marhakereskedő elkért 5-30 seqelt (8°79
51°73 pengő) minőség és kor szerint. A szarvasmarhával
azonos középáron, 16-17 seqelért(26°36-28'12 pengő)

cserélt gazdát a szamár, de fordult elő olyan eset is, hogy
egy szamárért 120 seqelt (210.90 pengő) kapott a boldog
tulajdonos. Természetesen jóval olcsóbb a juh, amelynek
ára 5/6-2 seqel (1"50-nl pengő), míg a fiatal bárány
már 1/6 seqelét: (29-30 fillér) kapható volt.

Mindenesetre húsának és zsírjának nem nagyon
kedvelt volta magyarázza a disznó árát, amely dara
bonként mindössze I seqel (I °75 pengő), valamint a
zsirét, amelyből I kurt (251°6 1.) mértek J/2 seqelét:
(87-- 88 fillér).
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A háztartási cikkek közül a kézi malomkő 1/4 seqel
ért (43-44 fillér), a cserépedények 1/4_ 2/ 3 seqelért
(O'43-n7 pengő), a bútor gyanánt kezelt ajt6 pedig
I-2 seqelért (1'75-3"51 pengő) kelt el a vásáron,

A törvényes tarifa értelmében az átlagos rabszolga
ára Bábelben ugyanannyi, mint egy jobb szarvasmarháé,
vagyis 20 seqel (3 fl 5 pengő), de nem ritkák az ennél
j6val nagyobb árak sem, Az újbabiloni birodalomban
férfirabszolga átlag 50 seqelért (87'87 pengő), a rab
szolganő valamivel kevesebbért volt kapható, Assziriá
ban s a perzsa uralom idején pedig - valósainűen

tanult - rabszolgákért I-4 mana ezüstöt (lof45
42I'80 pengő) is fizettek.

Kapitalizmus.

A korán kialakult pénzgazdálkodás rövidesen a szó
legszorosabb értelmében vett kapitalisztikus gazdálko
dássá nőtte ki magát, E gazdálkodásnak vezetője és irá
nyitó szelleme anagykereskedö-pénzember(ibira, damgar:
tamqaru}, Kezdetben mint a palota és templomok keres
kedelmi ügyeinek a lebonyolitója szerepel, később meg
szedvén magát, saját lábára áll s egyre növekvő tökéjé
vel az egész gazdaságiéletet a maga szolgálatába hajtja.
Hatalmas kereskedelmi vállalatokat szervez, amelyek
lassan-lassan behálózzák az egész akkor ismert világot.
Áruval megrakott karavánjai a külországokat járják, a
viziutakon az ő hajóit vontatják, a nagy nemzetközi
piacokon az ő ügynökei és bizományosai adják-veszik
az árut, A Libanonban cédrust vágat, az örmény hegyek
ben követ fejtet, ezüstöt bányásztat, a perzsa hegyekből

és Cyprusból rezet, Nubiából aranyat szállit, mert ezekre
szükség van Mezopotámiában s a hazai gabonát és ipari
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cikkeket széfhordja mindenhova, ahol azoknak kelet
jük lehet.

A kereskedés mellett pénzüzletekkel foglalkozik. Ka
mat (har: hubullu) ellenében szivesen látja el forgótőkével
a kiskereskedőt, iparost és földmivest, hiszen a törvényben
biztositott kamatláb 20-250/0, sőt Assziriában gyakran a
tőke {srag: qaqqadu «fej»; ef xe~~elov, capitale) egy
harmada, vagyis 33'3%. Agabonakölcsön kamata még
ennél is nagyobb: Babiloniában kb. 30%, Assziriában
pedig nem ritkán eléri az 500/0-t. Ha e kamat nem is kö
zelitette meg kereskedelmi vállalatai jövedelmezöségét,
a kockázata is jóval kisebb volt. A kölcsön fedezetéül
szolgált az adós minden vagyona s ha az sem volt elég,
követelése fejében az adós családját és őt magát is elad
hatta vagy megtarthatta rabszolgának (H K. I 15
117· §§.).

Hitelüzletei révén előbb-utóbb a pénzember tulaj
donába került a kölcsönvevő földje, kertje, háza, s az ő

kezén jövedelmezőnek bizonyult mind a három, mert
megvolt a befektetéshez szükséges forgótőkéje.

Elkövetkezett az az idő is, amikor érdeklődését az
iparra is kiterjesztette s az egyes iparcikkeket, amelyek
kel kereskedett a maga nagyüzemeiben állíttatta elő

rabszolgáival és fizetett munkásaival.
Ily módon a gazdasági élet egyre jobban el

kapitalizálódott s a lakosság végül-legalább Babiloniá
ban - alig állott egyébből, mint az állam, a templomok
s a néhány nagytőkés alkalmazottaiból. Az ásatások
során - a perzsa uralom idejéről - két ily mammut
vállalatnak az üzleti könyvei is a birtokunba kerültek.
Az egyik a bábeli «Egibi és Fiai» cég, a másik Nippúrban
működött «Marassú és Fiai» cégjelzéssel s mindkcttőnek
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a működését több generáción át követhetjük az üzleti
följegyzések segitségével.

E nagy - modern értelemben vett - bank
vállalatok vagyonáról fogalmat szerezhetünk egy örö
kösödési okmányból. K. e. 517-ben három Murassú
testvér - a hagyatéki vagyon zömét és az üzletet
továbbra is közös kezelésben hagyva - osztozkodott.
Az osztozásnál a legidősebb nyolc házat, hét telket kap
Bábelben és Borzippában s ezenfelül 45 rabszolgát és
6 mana ezüstöt (63 l'5o pengő), ami a pénz akkori vásárló
értéke mellett önmagában is egész csinos örökség
számba mehetett.

Szerz6dések.
A nagyszabású kereskedelmi élet rendjének biztosí

tására szükséges, hogy a jog szabályozza az üzletkötők

egymáshoz való viszonyát s mindkettőjük érdekeit meg
védelmezze a másik túlkapásaival szemben.

Hogy érdekösszeütközések esetén az igazság kide
ríthető legyen, a törvény minden ügyletnél - legyen
az adás-vétel, kölcsön, letét, bizománybaadás, társulás
vagy akár házasságkötés és örökbefogadás - írásos szer
ződést (rikiszt«, tuppu «tábla», sitirtu «frás») követel
meg. A biróság útján csak azok a követelések érvénye
síthetők, amelyek jogosságát az igénylő szerződéssel

tudja igazolni. A szerződésben röviden vázolják a felek
a megkötött üzletet s mind maguk, mind a jelenlevő

tanuk pecsétjükkel vagy kötömjelükkel igazolják, hogy
az írásban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Az elké
szített okmányt azután borítékba zárják, kívül feljegyzik
a tárgyat, amelyről szól s a jelenlevők a boríték ra is
rányomják a pecsétjüket.

Egyedül a közvetlen elfogyasztásra szánt cikkek
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adás-vétele mentesült a szerződéskötés kötelezettsége
alól, de még az ilyen ügyleteket is írásban kötötték
akkor, ha az egyik fél közhivatal volt, amelynek a
kiadott vagy bevett pénzzel el kellett számolnia.

E szerződési kényszer következtében Mezopotámia
talajából a szerződések ezrei és százezrei kerültek a nap
világra: megannyi pillanatfelvétel a valamikor oly han
gos, de évezredek óta elcsendesedett kereskedelmi életből.

Közlekedés.

A város- és nemzetközi forgalom rendszeres le
bonyolításának első feltétele a használható és jókarban
tartott úthálózat.

Az egyes városokon belül az építtetők kénye-kedve
szerint keletkezett, zegzúgos - bár az ásatások tanu
sága szerint gyakran kövezett, illetve kitéglázott 
utcákon és sikátorokon természetesen époly nehéz volt
a közlekedés, mint a mai keleti városokban. Találunk
azonban nyomokat arra is, hogy a hatóságok egész
komolyan foglalkoztak az útrendészetteI. Szin-abé-rib
(70S-681) például Ninivében a «Király-utca» széles
ségét 62 könyökben (kb. 31 méter) állapította meg s
hirdetést tétetett közzé, hogya megállapított vonalon
túllépő ház tulajdonosát a háza tetejen karóba fogja
huzatni.

A városközi forgalom cétjaira önként kinálkoztak a
víziutak. Az egyik partról a másikra való át jutást főként
két vizijármű szolgálta. Az egyik a legprimitívebb vízi
közlekedő eszköz: a felfujt tömlő, amelynek segítsé
gével az ember nyakába szedve a ruháit, egyszerűen
átúszott a folyón. A másik a személy- és áruszállitásra
ma is használt, aszfalttal és bőrrel vízhatlanná tett, külön-

Dávid Antal: Bábel és Assur. 11. 7
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böző nagyságban készült kerek kosár, a guffa (ll, 80.),
amelyet vezetője egy hosszú rúd segitségével lökdösött
át a vizen. Mindkét közlekedési mód többszörösen is
meg van örökitve különböző reliefjeinken.

Az ár irányába eső hosszabb útra szólt a (gura
gidda «cbaise longue»; ka/akku) (ma is: halak), a töm
lőkre erősített tutaj, amelyekkel fát és egyéb árut
úsztattak le a vizen. Az árut s a szálfát a rendeltetési
helyén átadván, az utazó kereskedő a tömlőket mál
hás állatokkal szállitotta vissza. Minden irányban
való közlekedésre használható a hajó, illetve csónak
(ma: elippu) (II, 80.), amelyet evezővel hajtottak, vagy
kötélen vontattak.

Miután az egész országot hatalmas csatornahálózat
ágazta be, víziúton csaknem mindenhova el lehetett
jutni. Ezért a forgalom elképzelhetően nagy volt a
folyókon és csatornákon, úgy hogy a közlekedés rend
jének biztonságáról az államhatalomnak kellett gondos
kodnia.

Hammurápi(I955-I913.) törvénykönyve előírja,

hogya vízijármű vezetője felelős a jármű s az általa
szállított holmi épségéért (HK 236-238. §§.), az össze
ütközésekből eredő károkért pedig a víz ellenében haladó,
tehát kötélen vontatott hajó kormányosát kötelezi a
kártérítésre (HK 240. §.). Bár Mezopotámia lakói nem
születtek tengerészeknek. hajóikkal a két folyamon
lejártak a Perzsa-öböibe Tilmun szigetéig, amely az Indiát
Arábiával és Egyiptommal összekötő hajójáratok csomó
pontja volt.

A külfölddel való szárazföldi összeköttetést szol
gálták az állandó karavánutak, amelyek biztonságát
apróbb-nagyobb erődítmények védelmezték. E karaván-
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utakról főként az uralkodók hadjáratait megörökitö
feliratokból értesülünk, amelyek tanusága szerint a külön
böző királyok ugyanazon ország ellen rendszerint ugyan
azon úton - valószínűen az állandó karavánúton 
vezették a hadaikat. Legalább részben ugyancsak keres
kedelmi használatra készültek azok az itineráriumok
(ll, 184.), amelyek a különböző külföldi városoknak 
mindenesetre a rendszeresen használt karavánuton
mért - távolságát tartalmazták valamely mezopotámiai
várostól számítva.

Ez adatok összeegyeztetése alapján bizonyosnak
látszik, hogy Mezopotámiát a keletre és északkeletre
fekvő vidékekkel a Tigris és mellékfolyói mentén haladó
karavánutak kötötték össze. Kisázsia és Sziria - a Hatti
birodalom - felé a mai Nacibinen, Harránon és Karke
misen át vitt az út - arra, amerre Ábrahám jutott el
Urból Palesztinába. E hosszabb úton kívül valószínűleg

vezetett egy rövidebb is a Földközi-tengerhez, a mai Dér
ez-zóron, Palmyrán (Tadmoron) és Damaszkuszon át.
Ez lesz az az út, amelyet a kassú Kadasman-Harbe
mérföldenként katonai őrségekkel biztosított.

Mezopotámián belül a szárazföldi forgalom általában
a folyamokkal és csatornákkal párhuzamosan haladó,
kitűnően épitett műutakon bonyolódott le. Ez utak
csomópontjai a nagyobb kereskedelmi városok voltak,
amelyekből a szélrózsa minden irányában vezetett műút
a közelebbi és távolabbi nagyvárosok felé.

Ahol az országutakat folyó, vagy csatorna keresz
tezte, ott vagy menetrendszerűen beállitott vizijár
művek, vagy hidak (addir?: titúru) álltak az utasok ren
delkezésére. A nagyobb hidak pillérei kőből készültek s
ezekre támaszkodott a felszedhető fagerendázat és padló.

7*



100 MÁSODIK RÉSZ

Ily közlekedési viszonyok mellett érthető Ham
murápi (1955-1913.) parancsa. hogy egy futár két
nap alatt Larszából Bábelbe érjen.

Ez úthálózaton az állami levélküldemények és egyéb
szállítmányok továbbítása céljából rendszeres királyi
postajáratok közlekedtek, amelyek a boritékolt és cím
zéssel ellátott leveleket és csomagokat kézbesítették a
címzetteknek. E postajáratok már az agadéi dinasztia
idejében (2637-2457.) is működtek, mint ezt a Lagas
ban kiásott címlapok bizonyítják, amelyeken a cím mel
lett 1. Sarrukén és utódjai postamestereinek a pecsétje
is szemlélhető.

Vajjon a királyi posta magánküldemények szállí
tását is elvállalta-e, nem tudjuk, a rengeteg fenn
maradt magánlevél azonban arra enged következtetni,
hogy mindenesetre volt valamely rendszeresen működő

állami, vagy magánintézmény, amely a levelek kézbesi
tését ellátta.



III. SZOCIÁLIS KULTÚRA.

l. Állam.
Uralkodó.

A Mezopotámiában alakult államok az előttünk isme
retes egész történelem folyamán theokratikus monar
chiák, Bármily nagy a különbség egyebekben a törté
nelmi idők kezdetein megállapitható liliputi városkirály
ságok s egy Hanunurápi (1955-1913), vagy n. Nabú
kudurri-ucur (604-562) világbirodalma, vagy a szargo
nidák (721-612) hatalmas Assziriája között, az istenek
kegyelméből, a birodalmi főisten nevében helytartóként
uralkodó király eszméje valamennyiükkel közös,

E felfogásból folyik, hogy az uralkodó a hatalma alá
eső területnek egyházi és világi feje egyszerre. O kép
viseli az istenséget az országban lakó közönséges halan
dókkal s egyéb istenségek helytartóival szemben, más
részt ő a képviselője alattvalóinak az igazi uralkodó,
az istenség előtt. Felirataink alapján természetesen nem
igen tudjuk eldönteni, mennyiben fakadnak őszinte, ben
sőséges meggyőződésből az idevonatkozó nyilatkozatok
s mennyiben pusztán hagyományos frázisok, az azon
ban kétségtelennek látszik, hogyavároskirályságok
idején e fölfogás még élő volt. A városközösség - mint
egyebütt is az egész történelem folyamán - egyúttal
kultuszközösséget jelentett: a telepités vezetője egy
személyben fejedelem és főpap, aki egyrészt korlátlan
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hatalommal uralkodik a közösséghez tartozók testén és
lelkén, másrészt kötelességének tartja alattvalóinak testi
és lelki szükségleteiről egyaránt gondoskodni. Kettős

minőségének kifejezője a neve: israk, patesri : issakkic,
amely papi fejedelmet jelent.

Az egyházi és világi hatalom szétválása talán a
hódításokkal kezdődik. Ha valamely papi fejedelem a
hatalmát szomszédos városfejedelemségekre is kitér
jeszti, megszerzi ugyan a meghóditott fejedelemség
fölött a világi uralmat, de nem tudja kiküszöbölni a
helyi istenséget s azt a titkos ismereteken, kinyilat
koztatásokon nyugvó belső személyi kapcsolatot,
amely ez istenség és földi képviselője között fennáll.
A meghódított város istenének kultusza fennmarad
ván, a kultusz papja szükségképen továbbra is a világi
hatalmában kisebbedett, meghódolt fejedelem marad.
Ennek következtében az israk :issakhu jelentése is meg
szűkül s eleinte a souzeraint jelenti, akinek csak papi
minősége teljes, világi hatalma pedig a hódító akarata
szerint korlátozott, később pedig egyszerűen pap értel
met kap.

Azonban a hódítónak a meghódított városhoz vagy
városokhoz való viszonya sem fejezhető ki az israk,
issaku címmel, amely egyházi és világi főséget jelent.
Szükségessé válik tehát e viszony jelzésére egy új dm,
amelyből a vallási szinezet hiányzik: így keletkezik a
sumér IugaI titulus, mely etymológiailag csupán Ilagy
embert, mint titulus világi fejedelmet, királyt (akkad
sarru) jelent. A hódító ilyformán saját városában és
saját istenével szemben isr ak : issakku, a meghódított
városokkal s az alávetett is,akokkal : issakkukkal szem
ben pedig lugal : sarru. Innen csak egy lépés kell még
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a megindult fejlődés irányában, hogyahóditó mint
világi uralkodó a saját városában is alugal: sarru
cimet használja, amint ez a történelem folyamán végig
szokásos,

Az egyházi és világi hatalom szétválása és az ősibb

israk cím mellé az újabb lugal cím keletkezése külső

hóditás feltételezése nélkül - adataink útmutatása
szerint - még egyféle módon gondolható eL Ha az isz-ak
s a már nagyon korán feltűnően differenciálódott papi
kaszt lelki hatalmával visszaélvén, az előjelek, hatékony
ráolvasások, igézések stb. ismeretét arra használta fel,
hogy a polgárságot túlságosan szipolyozza, az elkesere
dettség könnyen forradalomban törhetett ki, amelynek
vezetője győzelem esetén az uralmat természetesen a
maga kezében iparkodott megtartani. Mivel azonban a
papi lelki hatalomnak - amely rászületettség, az isten
ségtől való elhivatottság és hosszas tanulás, gyakorlás
eredménye - a kisajátitása nem volt oly egyszerű,mint
a fegyveres győzelem, a győztes vezér aspirációja szük
ségképen az egyházi és világi hatalom szétválását vonta
maga után. Az isral: egyházi téren nem lévén helyette
síthető,megmaradt főpapnak,de beszorult a templomba,
a világi hatalom pedig a forradalmár birtokába ment át,
aki a lugalnevet vette fel. A főpap és a papság továbbra
is végzik az istentiszteleteket s az élet különböző alkal
maira előírt egyházi szertartásokat, jóslásokat. álomfej
téseket, ráolvasásokat. de azt, hogy e szolgáltatásaikért
minő anyagi ellenszolgáltatásokra, adókra és adomá
nyokra van joguk, ezentúl már nem ők, hanem az élet
polgári vonatkozásainak a feje, a lllgal határozza meg.
Nem lehetetlen, hogy ilyen módon került uralomra a
lagasi Urukagina (kb. 2670) is, aki felirataiban - ta-
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lán első uralkodási évét kivéve - mindig Zugalnak ne
vezi magát s megbotránkozva részletezi, hányféle címen
adóztatta a lagasiakat az israk vezetése alatt a papság,
míg ő véget nem vetett a «rabszolgasága-nak s rendet
nem teremtett az egyházi szolgáltatások körül.

Akárígy, akár úgy - akárpedigegyéb úton-módon-e
történt meg a kezdetben egy komplexumot alkotó ket
tős hatalomnak a szétválása,uralkodónak és papságnak, a
fegyveres és lelki hatalomnak meg kellett találnia az
egymásmellettélés lehetőséget, hogya közület fenn
maradhasson. Ez pedig csak oly módon képzelhető el
egészséges formában, hogy a papság elismeri az ural
kodót fejének s uralmának isteni szankciót ad, de bizo
nyos föltételeket szab, amelyeket a királynak meg kell
tartania, ha nem akarja a legitimitását kockáztatni. E fel
tételek teljesítése esetén az uralkodó törvényes, akit
maga azistenség «nevezett a nevén», vagyis szólított hata
lomra, «mindöröktöl királyi magzat», még akkor is,
ha az ügyes genealógusnak évszázadokat kell átugornia,
hogy ura számára egyéb oldalról még le nem foglalt
királyi őst állapít son meg. A hatalom legitimitásának
legelső feltétele természetesen az, hogy a legitimitást
igénylő a hatalomnak valóságos birtokában legyen,
de ezenfelül kétségtelenül már a legrégibb időkben is
bizonyos szertartásokhoz volt kötve az isteni küldetés
megszerzése, amely szertartások lényeges részét alkotta
az istenség főhatalmának az uralkodó részéről való el
ismerése. Az egyes városokban dívó szokások emléke
jórészt elveszett ugyan, de a később birodalmi főváro

sokká lett Bábel és Assúr szertartásai alapján talán sza
bad a városkirályságok korára visszakövetkeztetnünk.
A bábeli király törvényességének feltétele «Marduk



SZOCIÁUS KULTÚRA 105

kezének megragadása», amellyel az uralkodó minden
újév napján köteles tanuságot tenni arról, hogy hatalmát a
város istenétől kapja. (II., 56.) Mennyire komoly volt ez
a szertartás és mily bonyodalmakhoz vezethetett az el
mulasztása, bizonyítja a hatalmas III. Tukulti-apal- Ésar
(745 - 727) esete, aki Bábel trónjára ülve 728-ban,
kénytelen volt e szokás előtt meghajolni, vagy Sarru
kíllé (722-705), aki Bábel meghódítása után nem
merte felvenni a «Bábel királya» címet s inkább «Bábel
helytartójának» nevezte magát, mint hogy az újévről

újévre Bábelben végrehajtandó szertartás terhes lekö
töttségét elvállalia.

Ugyanebből a gondolatkörből való az asszír gyakor
lat, ahol «Istar gyeplöinek a megragadása» az uralkodó
nak ama szándékát fejezi ki szimbólikusan, hogy részt
kér az ország harcias istennőjének az uralmából.

De talán mindennél jellegzetesebb az a körülmény,
hogya sumér-akkad időkben annak az uralkodónak, aki
a lugul kmgi kiuri: sar Sumérim u Akkadim, «Sumér
és Akbd királya» címet jogosan akarta viselni, a nippuri
Eu/il istentől kellett - valamely eddig ismeretlen szer
tartás során - legitimációt kérnie. Mivel Nippur az
egész mezopotárniai történet során soha politikai vezér
szereppel nem bírt, ellenben a legrégibb idők óta
jelentékeny vallási központ volt, a nippuri legitimáció
kétségtelenül bizonyítja, mily befolyása maradt a papság
nak az egyházi és világi hatalom szétválása után is.

A királyi méltóság elv szerint öröklődik, még pedig
- mint az örökösödési törvény értelmében a család
főség - az uralkodó elsőszülöttjére száll. Amikor az
uralkodó e nem írott törvénnyel szembehelyezkedik,
nagyon komoly belpolitikai zavarok felidézését kockáz-
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tatja. Srin-ahé-ribticu: (70S-681) életébe került, hogy
kedvenc feleségének, Naqi'ának a tanácsára Assúr-abé
iddin (680-669) kedvéért idősebb fiait kizárta az örök
lésből (I, 133. sk.) s mikor Assúr-abé-iddin, hogy az
ifjabb Assúr-pán-apli: (668- 626) is trónra juttassa,
ketté osztotta a birodalmát, végzetes testvérháborúság
nak vetette el a magvát. (1, 137, sk.)

Az magától értetődik, hogy nem «királyi magzat»
trónrajutása ugyancsak fegyveres erővel mehetett csak
végbe. Hogy az ilymódon trónrakerült bitorIószámba
ment-e vagy pedig törvényesnek ismertetett el, az attól
függött, mennyire bírta a hatalmat a maga és családja
számára biztosítani s a «közvéleményt» magának meg
nyerni.

Ha ez sikerült neki s a trónralépéshez előírt tör
vényes ceremóniáknak alávetette magát, mindig akadt
olyan szolgálatra kész genealógus, aki az új uralkodó
nak valamely ősrégi dinasztiától való leszármazását
elfogadható módon kimutatta.

Az uralkodói hatalom patriarchális felfogásából ki
folyóan a királyok az állam megszemélyesítőinek, alatt
valóik feltétlen urainak és képviselőinek érzik magukat.

Ilyen felfogás mellett az uralkodó, mint magánem
ber s mint közjogi hatalom természetesen egyet jelent.
Ugyanakkor, amikor az ország legfőbb papjának, leg
főbb hadurának. legfőbb bírájának, legfőbb kormány
zójának vallja magát, a valóságban ő a legfőbb bir
tokos, a legfőbb kereskedő és a legfőbb pénzember,
aki a maga érdekeinek a keresztülvitelére országa min
den erejét a szolgálatába állíthatja.

Legrégibb felirataink épúgy, mint a legfiatalabbak
egytől-egyig azt bizonyítják, hogy a Tigris és Eufrát-
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menti uralkodóknak rendkivül fejlett érzékük volt a
saját anyagi érdekeiknek a felismerésére s azoknak a
módoknak a felkutatására, amelyek segitségével e% ér
dekek előmozdíthatok voltak. Hogy ennek dacára nem
mindig érték el azt az eredményt, amit akartak, abban
rendszerint a sokszor nagyon súlyos körülmények voltak
a hibásak, vagy az, hogy túlbecsülték a rendelkezésükre
álló hatalom erejét.

Ugyancsak a patriarchális hatalomszemlélet volt az
oka annak, hogy az elméletben rettegett kényurak a
valóságban legtöbbször szerető és gondos pásztorai vol
tak a rájuk bizott népeknek.

Küldetésük célját abban látják, hogy mint az isteni
világrend őrei alattvalóikat «bölcseségükbe zárva» ve
zessék a jólétre és boldogságra. Törvényt alkotnak, «hogy
az erős a gyöngében kárt ne tegyen» s egyetlen vágyuk,
hogy az «isten diadalát fönn és alant elérve», «népeiket
jó húsba» hozzák, s ily módon nevüknek «jó emlék
ben» való fennmaradását biztositsák.

A királyfeliratokban mindenesetre sok a hagyo
mányos frázis, hiszen únos-untalanul ugyanazokat a for
dulatokat halljuk évezredeken keresztül, de az is bizo
nyos, hogy az uralkodók nagyrésze egészen komolyan
vette hivatását. Ennek nemcsak az a magas nivójú kul
túrális élet és civilizáció a bizonysága, amelyet méltán
csodál meg a modern világ, hanem talán még jobban az
alattvalók szeretete és ragaszkodása, amely nem egy ural
kodót a siron túl is elkisért. Hammurápi (1955-1913)
nagyságát még egy évezred multán is énekelték s a
késői unokák vallásos áhitattal és szent borzongással
szemlelték az építkezések alkalmával az ősi királyok
föld alól előkerülő feliratait és emlékműveit.
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A legnagyobbfokú hódolat, amit alattvaló ural
kodóval szemben gyakorolhat az, ha halála után isten
nek ismeri el. A mezopotámiai pantheon istennevei nem
egyszer a messze előidők egy-egy nagy uralkodójának
az emlékezetét őrzik, akinek atyai gondosságáert isten
tisztelettel fizetett az utókor.

Bizonyára a hódolatnak ez a formája, amellyel az
utókor az elöidők nagy uralkodóinak ernlékét tisztelte
meg, hívta létre azt a sxokást, hogy bizonyos korban
az uralkodók már életükben istenné nyilvánitották ma
gukat. Ez önistenitésnek legrégibb nyomai az akkadi
dinasztia korából (2637-2457.) maradtak reánk. lvJa
nistusru, I. Sarrukin (2637-2582.) fia, idejéből ismer
jük a Sarrukin-ili, «Sarrukin az én istenem» tulajdon
nevet, Narám-Szin (2557-252°.) magát «Akkad istene»
eimen emlegeti, a harmadik uri dinasztiához tartozó
Sulgi (2276-'2231.) és utódai neve előtt ott látható az
istent jelentő fogalomhatározó, Hammurdpi (1955
1913.) egyik alattvalója a Hammurápi-ilu, «Hammurápi
isten l» nevet viseli, sőt Hammurápi saját maga is a
«királyok istene» s «Bábel Napistene» dmmel rnutat
kozik be hires törvénykönyve előszavában. Az adataink
szerint körülbelül egy évezredig dívott szokással csak
a kassú időkben szakitottak véglegesen az uralkodók.

Közigazgatás.

Bármily kicsinynek képzeljük is el a fejedelem ha
táskörét, az uralkodó a maga személyében nem képes
az alatta álló közösségnek minden ügyét-baját elintézni.
A legrégibb időkben a városállam igazgatása valószinűen

az udvari személyzetet terhelte a fejedelem birtokának
a kezelése mellett s azzal kapcsolatban. Az udvari ház-
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tartás tisztviselői közül néhánynak a nevét is ismerjük,
sőt nagyjából a hatáskört is, amelyben működtek.

Le~gyakrabbanszerepel a nubanda : laputtu, az «in
téző». O az uralkodó kincstárosa s a gazdasági munkák
felügyelője, aki számon tartja a robotot, kiadja a munkát
és munkaeszközöket, beszedi és ellenőrzi a termést stb.
Alá van tehát rendelve az egész udvari személyzet: a
pohárnokok, pékek, mészárosok, kenőcskészítők, ácsok,
pásztorok, földművesek stb. Mivel az uralkodó mellett a
fejedelemnő s a hercegek külön udvartartással bírtak,
mindegyiküknek külön nllbandájuk volt. E nudandák
közül természetesen a fejedelemé volt a legelőkelőbb.

A palota és a külvilág közti érintkezést tartotta
fenn animgir: nágiru, a «várnagy», a személyzeti ügyek
intézője, a munkások előállitója.

Mikor a városfejedelemség hatalma terjedt s az ural
kodó székhelyétől távolabb eső kerületek igazgatásának
az irányitása is szükségessé vált, a kerületek székhelyein a
hűbéresként kormányon hagyott benszülött patesti v.
isz-ak mellett «helytartó», sakkanak. képviselte a király
személyér és akaratát. Ha a meghódolt fejedelem tel
jesen megbízható volt, úgylátszik. ő maga is lehetett ilyen
helytartó, amely esetben helytartói hatalma valószínűen

nagyobb területre szólt, mint a városára korlátozott iszaki.
Valószinűleg a központi kormányzat legelső tiszt

viselője volt a szukkal, a «vezír, miniszter», aki na
gyobb keretekben a szukkal-mab, «nagyvezír, miniszter
elnök» nevet viselte. A ID. uri dinasztiához tartozó Su
Szin (2221-2213.) idejéből ismerjük a srukkal-m abot,
Arad-Nannar-t, aki e hivatala mellett Lagas és néhány
más város isz-akja, hét város sakkanakja s Enki isten
főpapja volt egy személyben.
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E példa igazolja egyrészt, hogyahivatalhalmozás
már az ókorban is divatos volt, másrészt pedig, hogy
az egyes történeti névvel bíró hivatalok idők folytán
elvesztették eredeti jelentőségüket, bár a hivatallal járó
javadalmazás valószínűen megmaradt.

Mikor L Sarrukén (2637-2582.) az akkad biro
dalmat megalapította, főtörekvése volt, hogy az addigi
államalakulási kísérletek hűbéres államrendszere helyére
a központilag kormányzott hivatalnokállamot állitsa.
Az átmeneti időben a terminológia meglehetősen inga
dozó. Ugyanaz a személy, ha régi hűbéres fejedelem
volt, a rábizottakkal szemben iszak, a király felé nubanda
(akkad barannu, «főpolgármester») néven szerepelt.

Sarrukén állameszméje a következő idők zavarai
ban feledésbe ment s csak Hammurápi (1955-1913.)
valósította meg újból, de most már végérvényesen.
E minden idők egyik legnagyobb uralkodója követke
zetes politikával minden decentralizáló törekvést el
nyomott, a helyi önkormányzatot a lehető legszü
kebb mértékre szorította vissza s az autonóm hatóságok
helyére, vagy legalább fölé a maga központi hivatalno
kait állította. E hivatalnokok azonban egyelőre inkább
az ő személyes megbizottai és ügyvivői, mint az állam
tisztviselői. A hatalmas király annyira maga intézi
országa legnagyobb és legkisebb ügyeit, hogy mel
lette minden más eltörpül s azért a fennmaradt renge
teg levél, parancs, rendelet, felelősségrevonás, figyel
meztetés, jelentés stb. dacára, amelyek tőle, vagy hozzá,
küldettek, alig vagyunk abban a helyzetben, hogy az
állam hivatalnoki gépezetéről pontos képet alkossunk
magunknak.

Az udvari tisztviselők közös neve - úgylátszik -
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murar-ékalli, «palotaálló». Talán a király személyes
szolgálatát látta el a girs?eqú, a «kamarás», aki a nyo
mok szerint valóssinűen herélt volt. Találkozunk még
a régi issakku címmel, de valószínűen már nem a régi
jelentésben. A helyét ugyanis teljesen elfoglalta a sak
kanakku, a királynak közvetlenül alárendelt helytartó,
aki a kerületek legfőbb kormányzója és bírája.

Az egyes városokban megmaradt a vének tanácsa
(sibútu), amelynek élén a talán választott rabiánu, «pol
gármester» állott. A tanács munkáját ellenőrizte a köz
pontból kiküldött «főpolgármester»,baránu. Az érde
keltségek közül beleszólással bírt az ügyek intézésébe
a kereskedelmi kamara (káru), amelynek élén egy ke
reskedelmi tanácsos, a sápir tamqari volt.

Jelentékeny államhivatalnokká nőtte ki magát a
ndgiru, a primitivebb idők várnagya, aki most az ország
rabszolgáit tartja nyilván és anyakönyvezi, valamint az
állami robotra felügyel.

A főbb hivatalnokok alatt a kisebbrangú tisztviselők

és írnokok egész seregének kellett működnie, hogya
hatalmas állam ügyei símán s mindenkor ellenőrizhe

töen, tehát aktaszerűen intéztessenek.
A hivatalnokok illetményeik fejében hűbéri föld

birtokot kaptak s annak jövedelméből tartották fenn
magukat.

A kassú uralom (I746-I I7I) alattlényeges válto
zás a közigazgatás szervezetében nem igen történik.
Talán még az is "életlen, hogy két oly hivatalno kkal
találkozunk, akit a megelőző korból ezidőszerint nem
ismerünk. Az egyik a bél pibáti, a «provincia ura», a
meghódított és babiloni közigazgatás alá helyezett tar
tomány kormányzója, a másik a «tanácsos» (sákin témi),
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akinek neve a legkülönbözőbb kormányzati ügyek kel
kapcsolatban elég gyakran szerepel, Egyébként nagyban
és egészben ugyanaz a hivatalnokállam él tovább, amelyet
Hammuripi szervezett meg.

Az természetesen más kérdés, hogy a külsőleg

egyező formák tartalma is ugyanaz-e.
Az eleve is bizonyos, hogy az egyes hivatal

nevekkel összekötött hatáskör időről-időre rnódosulá
sokon ment keresztül s részben a hivatalviselők személye,
részben pedig a lüktető élet hol az egyik, hol a másik
hivatalt tolta az előtérbe. Azis bizonyos, hogya gyönge
kassú uralkodók alatt a tisztviselők általában sokkal
jobban beleszólhattak a kormányzat ügyébe, mint
Hammurápi hivatalnokai. IL Kadasman-Eulil (1276
1271) minisztere, Ini-Marduk-balátu, oly hatalommal
rendelkezik, hogy a hatti Hattusil nem Bábel királyát,
hanem őt okolja a bábeli-hatti szövetség meghiúsítása
miatt. (I. 99. sk. j ll, IF. sk.)

Valószínűen ez időkre esik az autonóm testületek 
kerületek és városok - megszaporodása s az önkor
mányzati jogoknak kiépítése is.

Mikor Babilónia asszír uralom alá kerül, az egyes
babilóni városok lépten-nyomon nagy önérzettel hi
vatkoznak ősi önkormányzati jogukra (kidinnútu),
Assúr-bán-apli (668 - 626) trónraléptekor pl. a bábe
liek így írnak fel az uralkodóhoz: «Mihelyst a királyok,
a mi uraink trónra ültek, gondjuk volt rá, hogy ön
kormányzatunkat megerősítsék». S valóban azt tapasz
taljuk, hogy a békességet a belháborúknál többre be
csülő uralkodók akarva-nemakarva tiszteletben tartják
e jogokat, amelyeket a babilóniai városok a körmük
szakadtáig védelmeznek. Bábelen, Szipparon, Borzippáll
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és Nippuron kívül Ur, Eridu, Uruk, Larsza, Dér stb.
szóval csaknem minden valamirevaló babilóniai város
- követeli és birtokolja az önkormányzatot, mint az
asszír uralmat megelőző idők óta fennálló törvényes
jogát. Talán csak Srinabérib (705-681) volt az egyet
len, aki inkább fegyveres törésre vitte a dolgot, sőt

Bábelt is elpusztította, semhogy elismerje a városok
ilyen jogait, amelyeket királyi hatalma kisebbítésének
érzett.

Bábel önállósága idején - az asszír kort megelő

zően épúgy, mint azt követően az újbabilóni birodalom
(625-538) korában - ez önkormányzati követelések
ről nem hallunk semmit; bizonyára azért, mert Babi
lónia királyai tiszteletben tartották a történeti jogokat.
Hangsúlyozásuk természetesen csaka különleges babi1óni
jogtörténeti fejlődés iránt érzéketlen asszír királyokkal
szemben vált szükségessé.

Az újbabi1óni birodalom idején a régebbről ismert
tisztvise1önevek mellett feltűnik a szipirru v. szipiru,
amelynek jelentése talán «követ» (?) v. «számadó» (?).
A név mögött rejlő hivatalnokok az udvari és temp
lomi szolgálat felügyelői; a szipirri namkuri a «pénz
ügyi felvigyázó».

Bár az asszír közigazgatási apparátusra nézve főként

a szargonidák (721-606) korából vagyunk kielégítően

tájékozva, a hivatalnevek bizonysága szerint a fejlődés

nagyban és egészben itt is a babilónihoz hasonlított.
Mindenekelőtt úgy látszik, hogy a tisztviselői kar

magva ugyancsak a valamikor kezdetlegesebb viszonyok
közt élő uralkodó házi személyzete volt. Erre vallanak
azok a magas polgári és katonai méltóságok, akik a «fő

pohárnok» (rab saqé), «fősörmester» (rab bappiri), «fő-

Dávid Antal: Bábel és Assur. Il. 8
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ételmester» (rab akáli), «fősütőmester» (rab nuhatimmi)
stb. nevet viselik. Kezdettől végig - a változott viszo
nyokhoz természetesen alkalmazkodva-megtartották az
uralkodóval való szorosabb kapcsolatot anágir ékalli
«palotaőr, palotanagy, várnagy» és a srukkallu dannu,
a «nagyvezír», a «rniniszterelnök» s a mutír púti, a
«testőrök», valamint a mutir púti sa srp«, az «adjutáns».
Az alárendeltebb hivatalnokok között szerepelnek a
«követek» (már sipri), az «írnokok» (tupszarru» és a
tolmácsok (turgumánu). Ez utóbbiak, miután Asszíria
hatalma kiterjedtével a legkülönbözőbb népségekkel
került érintkezésbe, nagyon gyakran foglalkoztatott
tisztviselők voltak. Mikor a lid Gúgu (Gyges) követe
ket küld Assúr-bán-aplihor (668-625), az eseményt
megörökítő felirat csodálkozva jegyzi meg, hogy az
udvari tolmácsok közt «nem akadt nyelvüknek mestere».

A gyarmati kormányzatban játszott szerepet a
saknu v. bél piháti, «helytartó» v. «provinciafőnök» s
a messzebb eső félszuvéréu államokban a meghódolt
uralkodó mellett főhatalmat a qépu, «elöljáró, kor
mányzó» képviselte.

Nem egészen tudjuk összeegyeztetni azokat az
adatokat, amelyek a tisztviselők fizetésére vonatko
zóan reánk maradtak. Ennek oka valószínűen az, hogy
a különböző tisztviselőkategóriák ellátása különböző

módokon történt. A helyi hatóságokat, úgy látszik,
az illetékes kerületeknek kellett fenntartaniok, az udvar
alkalmazottai pedig készpénzt és természetben való el
látást kaptak. Előfordul az is, hogy valamely tisztviselő

eltartása a provinciában vagy vidéken levő birtok
reális terhe.

Nem számítva a legfőbb hivatalnokokat, akik oly-
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kor hét-nyolc tisztséget is egyesítettek s valamennyi
nek a jövedelmét húzták, a tisztviselői kar anyagi hely
zete - időnkint - nem lehetett valami rózsás.

Azok, akikre eltartásuk kötelezettsége hárult, ter
mészetesen nem valami túlzott buzgalommal iparkod
tak eleget tenni kötelességüknek. A legkisebb ok és
ürügy s a siker leghalványabb lehetősége is elég volt
ahhoz, hogy kísérleteket tegyenek terheik lerázására. I1y
formán, mihelyst a végrehajtó hatalom engedett a kér
lelhetetlen szigorból, a tisztviselői jövedelem érzéke
nyen megcsappant. A másik oldalról azonban terhelte
őket a rengeteg adó és járulék, amelyet elméletben járó
jövedelmeik után a valóságban kellett fizetniök s amely
alól ők nem vonhatták ki magukat olyan könnyen,
mint polgártársaik.

Nem csodálkozhatunk tehát, ha a tisztviselők részé
ről olykor nagyon elkeseredett kifakadásokat hallunk
a nyomasztó anyagi viszonyok miatt, «Nem akarok
elpusztulni az éhség és az élelemhiány következtében»
- írja pl. egy kétségbeesett közalkalmazott az ural
kodóhoz intézett panaszában.

Hogy az ilyen állapotokat a közigazgatási fegyelem
és pontosság s végső fokon az egész állami és gazda
sági élet keservesen megsínylette, azt alig kell magya
rázni. Mélyebben látó uralkodóknak. akik a közzel
szemben vállalt kötelezettségeiknek meg akartak fe
lelni, időről-időre emberfeletti munkára volt szükségük,
hogy a gyenge elődöktől rájuk hagyott zilált közigaz
gatási viszonyokon úrrá legyenek s az életet újra helyes
mederbe tereljék.

8'"
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Adó.

Mezopotámiai felfogás szerint az egész ország a
rajta levő emberekkel együtt az istenség tulajdona, aki
helyett és akinek nevében az uralkodó tartja rendben
a közösséget. Az isten, illetve helyettese olyanféle vi
szonyban van az országgal és lakóival, mint a birtokos
a birtokával és cselédségével. Ezek az ő számára dol
goznak, ő pedig köteles őket a munkájuk eredményé
ből a munkájukért eltartani.

Ez a viszony azonban csak egészen kis közüle
tekben tartható fenn maradandóan s csak addig, amíg
a közösség más közösségekkel nem kerül kapcsolatba.
Mihelyst az arányok nagyobbodnak s a helyzet a
hódításokkal bonyolódik, a viszony olymódon válto
zik meg, hogy az egyének és érdekcsoportok nagyobb
gazdasági önállóságot nyernek. Maguk tartják ei ma
gukat, de munkájuk eredményéből részben függő

helyzetük elismeréseként, részben a közösség ügyei
nek anyagi fedezésére bizonyos megszabott részt be
szolgáltatnak az uralkodónak. A történeti időben az
ilyen függő viszonya következőképenszokott előállni,

illetve a mezopotámiai felfogás a következőképen kép
zeli el az előállását. Valaki művelés alá akar fogni egy
míveletlen területet. Ha e terület egyébként gazdátlan,
természetesen az állam, illetve az uralkodó tulajdona.
Amennyiben az uralkodónak az illető ellen kifogása
nincs, adomány formájában átengedi a kért földdarabot
azzal a feltétellel, hogy a terrnények egy bizonyos
részét adóképen megkapja az adományozottól.

Ez adó a gazdasági állapotoknak megfelelően ter
mészetben szolgáltatandó be: a gabona, datolya, szezárn a
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terményekaratásakor, a gyapjú a birkanyíráskor stb. A be
szolgáltatott adókat raktárakba gyüjtötték össze s keres
kedelmi úton értékesitették. A befolyt összegek munka
bérek s hivatalos kamatláb mellett kiadott kölcsönök
alakjában kerültek vissza a gazdasági élet vérkeringésébe.
Későbbiidőkben az adminisztráció egyszeriisitése okából
lehetséges volt a természetben számított adó pénzzel
való megváltás a is. Ugylátszik, mindig pénzben rótták
le adójukat a kereskedők és pénzemberek.

Az adók on kívül a lakosságra a közmunkák elvég
zése céljából robot kötelezettség is hárult. Elv szerint a
közmunka, amely csatornaásásban. a csatornák tisztán
tartásában, gátépítésben, várfalak, templomok, uralkodói
paloták építésében stb. állott, azt a közületet terhelte,
amely; területi szempontból a legközvetlenebbül volt
érdekelve,nagyobb feladatok elvégzésére azonban messze
vidékekről is rendelt ki munkaerőt a központi kor
mányzat.

Mindezeken felül jövedelmet iparkodott magának
biztosítani az állam a bizonyos cikkek behozatala, adása és
vétele alkalmával szedett fogyasztási és forgalmi adók
ból is.

Az adó prés kifogástalan míiködésére az «adóhiva
tali főigazgató» ts» nig-kudda?: mdkiszu] ügyelt, aki
nek alárendelten az egyes kerületekben és városokban
az - Urukagina feliratainak tanusága szerint már a
legrégibb ókorban sem igen kedvelt - «adószedők»
(maskim: rábicu} egész serege működött,

Az államháztartás egyensúlya mindenkor a két
szembenálló fél, a kormányzat és az alattvaló erőviszo

nyaihoz igazodott. Amikor az állam elég erősnek bizo
nyult a méltányosan megállapított adók behajtására s a
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polgárok nem remélhették, hogy vonakodásukkal s halo
gatásukkal a köz és polgártársaik rovására anyagi elő

nyökhöz jutnak, az állami és magángazdaság egyaránt
felvirágzott. Ha azonban akár az állami közegek sarcol
ták a lakosságot teherbírásán felül, akár pedig- nem foly
tak be az adók a kellő mennyiségben, azt mind a köz,
mind a magános megérezte. Ezért a hivatásuk magasla
tán álló uralkodóknak mindenekfelett való gondjuk volt
az adóügyek ellenőrzése és a gazdasági élet lüktetésé
nek állandó ütemben tartása.

Urukagiiia (a Kr. e. 27. században), akit talán épen
egy szociális és gazdasági forradalom juttatott Lagas
trónjára, felirataiban elmondja, mint sanyargatták a
lakosságot az adószedők s mint vetett ő véget a lehe
tetlen állapotoknak, mikor a különböző világi és egyházi
adókat és járulékokat az elbírható mértékre szállította le.

Ugyancsak nagyszabású adópolitikus Hammunipi
(1955-1913), akinek fennmaradt nagyszámú rende
letei jórészben az adók behajtásával foglalkoznak.

Ha valamely adószedő, vagy adóbeszolgáltatásra kö
telezett közeg az aratás, vagy a birkanyírás után nem
jelentkezik az adóval, azonnal megy a figyelmeztetés
és dörgedelmes felelősségrevonás. «Az aratás már el
mult ll> «Miért nem küldted be Bábelbe adódat. a kecske
gyapjút ?» «Miért nem küldtétek mindmáig Bábelbe
adátok fejében a 30 juhot? Hogy nem szégyenlitek ma
gatokat, ilyesmit tenni !» - olvassuk egyre-másra a
királyi leiratokban. Ha szökőhónap (II, 172.) beiktatására
adja ki a rendeletet, egyben intézkedik: «Ahelyett, hogy
az adók a rendelet szerint Tisri hó 25-én érkezzenek
Bábelbe, most már a második Ululu hó 25-én kell be
érkezniök».
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Abból a körülményből, hogy az adók beszállítá
sánál gyakran szerepelnek kereskedők, akik a befolyt
adókra való tekintet nélkül meghatározott összegeket
kötelesek beszolgáltatni, úgy látszik, hogy már ez idők

ben kezdődött az a később általánossá lett divat, hogy
az adókat bérbeadták.

Az adókat sürgető uralkodónak azonban tekintettel
kellett lennie az adózó anyagi viszonyaira s az elemi
csapástól sujtott egyest, vagy közületet nem volt sza
bad még a kivetett adó könyörtelen behajtásával is
megnyomoritania. Bizonyos, hogy ugyanolyan elemi
károk esetén, amikor a törvénykönyv az adóst a ka
matfizetési kötelezettség alól mentesitette (BK 48. §.),
a károsultnak az adóját is elengedték.

Az adóelengedést. amelyet erőskezű uralkodók
gazdasági válságok idején gyakoroltak, hűséges párt
hivek szerzése céljából használták fel a gyönge kassú
királyok (1746-1171.), akik egyre-másra állitották ki
magánosok és közületek részére az adómentességet
{rakútu) biztositó szabadalomlevelet.

Míg Hammurápi idején még a templomok és
papság is kötelezve voltak gazdasági tevékenységükből

folyó jövedelmeik után az adófizetésre, a kassúk alatt
az egyháziak kivétel nélkül adómentességet élveznek.
Ugyanigy iparkodtak terheiktől szabadulnia tisztviselők,

nagykereskedők, pénzemberek, nagybirtokosok s a vége
a folyamatnak az lett, hogy pl. Sagarakti-Súriassal
(1262-1250.) szemben még a templomok léptek fel
árpa-, szezárn-.• gyapjúszolgáltatások követelésével.

Hogy ezeknek az állapotoknak általános gazdasági
anarchiára s rettenetes válságokra kellett vezetniök, az
magától értetődik.



120 HARMADIK RÉSZ

Assziriában s az asszír uralom alatt a magánosok 
földmívesek, iparosok, kereskedők, tisztviselők - és
testületek jövedelmeik 1/10-1/4 részét voltak kötelesek
a különböző természetű adók fejében az államnak be
szolgáltatni, Az egyenes adókon kívül szereplő «rak
partadó» (káru), «belépési adó» (néribu) s «kapuadó»
(abul/u) stb. nevek mögött pedig valószínűen külön
böző fogyasztási és forgalmi adók szerepelnek.

Ugyancsak asszir talajból maradtak reánk külön
böző adóösszeíró lajstromok, amelyek alapján képet
alkothatunk magunknak arról, miként történt az adó
kötelesek számontartása Babilóniában és Asszíriában.
Pl.: «Arnab a, Srln-nádin-apli fia, kertész és anyja.
Összesen 2. - Srappú, kertész; Sragibu, felnőtt fia;
Ilu-abodi, kiskorú fia; 2 asszony. Összesen 5. - 10.000

szőlőtő, 2 ház, 10 imér birtokukban levő föld; vala
mennyi Szarleg városában aHananá dülőben».

Jelentékeny bevételi forrásul szolgáltak az asszír
uralkodók számára a külső háborúk, amelyek bőségesen

egyensúlyozták az Assziriában is gyakori adómentes
séget. E háborús jövedelmeket részben a hadjárat során
ejtett rengeteg zsákmány szolgáltatta, részben pedig "a
pacifikált s gyarmatként, vagy protektorátus alatt álló
államként kezelt országokra kirótt állandó évi adó.
E kevéssé bonyolódott pénzszerzési módot nagyon ked
velték az uralkodók, amíg Assziria bukása árán rá nem
jöttek arra, hogy az ilyen adók behajtására elpazarolt
embervér nagyobb veszteség, mint amennyit maguk az
adók megérnek.

Az új babiloni birodalom adóügyei nagyban és
egészben a régi mederben folytak. A földmivelési ter
mékekből aratáskor kivették az állami tizedet s a helyi
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adókat, a rakparton (káru) szedték a hajón, a kapukban
(bábu) a szárazföldi úton érkezett áruk fogyasztási
adóját.

Az adó adminisztrációjában az állam részére jelen
tékeny megkönnyebbüléssel járt az adóknak általános
divattá vált bérbeadása. Hogy e módszer mellett az
adóbérlő nagybankok is megtalálták a maguk számí
tását, az természetes.

Érdekes és az idők változására jellemző az a körül
mény, hogy a valamikor halálbüntetés terhe mellett
előírt személyes katonai szolgálat (HK 26. §.) helyére
általában a hadmentességi adó lépett, amely a katona
eltartásának és zsoldjának megfelelő magas volt. E nagy
adót is szívesebben vállalták a katonai szolgálatnál
azok, akiknek a háborúkkal kapcsolatban olyan gaz
dasági tevékenységre - hadiszállításokra. a zsákmány
olcsó pénzen való összevásárlására stb. - nyilott
alkalmuk, amelynek eredményei a hadmentességi adó
val súlyosbodott üzemköltségeket is megérték.

Hadsereg.

Az apró városfejedelemségeknek a hegemóniáért
vívott állandó harcai korában a hadsereg (ama erenna .
umnuinátu] egyike a legfontosabb társadalmi intézmé
nyeknek. Ennek dacára a legrégibb időkből származó
írásos feljegyzésekben alig találunk adatokat, amelyek a
hadseregszervezetről felvilágosítással szolgálnának.

Az írásos feljegyzések hiányáért csak kevéssé kár
pótol néhány képes ábrázolás. Eannadu (kb. 2950)
híres keselyű-sztéléjen a falanxba felsorakozott kato
nák nyakvédővel ellátott alacsony bőr- (vagy bronz?-)
sisakot s gyapjas bőrrokolyát viseltek. Az élen harcoló



122 HARMADIK RÉSZ

vezér kivételével, aki vagy gyalog, vagy hadiszekéren
küzd, a katonaság csak gyalogságból áll, még pedig
könnyű és nehéz gyalogságból. A nehézgyalogos fegy
vere (udug) lándzsa (kurtir l) és nagy négyszögletes
paizs (e-ib-ur-me l), a könnyűé lándzsa és bárd s mind
kettőé a rövid kard [ugur}. Talán inkább az uralkodó
és a tisztek díszjelvénye, mint valóságos harceszköz a
buzogány és a kétszer görbült kard. A sumér katonai
parancsnokok közül a Ill, úri dinasztia (2294-2187.)
idejéből kettőnek a nevét ismerjük. Az egyik a nubanda,
aki egyébként a közmunkákra robotosokat szokott ki
rendelni, a másik a csak katonai minőséggel bíró (1)ukus.

Narátu-Szin (2557-252°.) sztéléjének tanusága
szerint az akkad-dinasztia kora a mezopotámiai harcá
szatban is új kort jelentett. Nem lehetetlen, hogy a
letelepedettekétől különböző harcmodor volt épen az
oka annak, hogya dinasztiának rövidesen sikerült egy
hatalmas birodalmat alapítania.

Az agadéi katonák nem falanxban, hanem a moz
gékonyabb s az egyéni erő és ügyesség kifejtésére
több módot nyujtó csatársorban harcoltak. Főfegy

verük a lándzsa mellett a nyil. amelynek segitségével a
harcot már nagyobb távolságról is megkezdhették.

A7. uralkodó, aki hadserege valamennyi fegyver
nemének képviselője, balkezében kétszer hajtott íjat és
keskenyélű bárdot, jobbjában érchegyű nyilat tart.

Mivel Bábel uralkodói a történeti szempontból
fontosról vallott különleges nézeteik következtében
háborúikról csak nagyon szűkszavúan számolnak be s
képes ábrázolások is alig jönnek segítségünkre, egyéb
ismereteinkhez képest fe1tünően kevés az, amit Babilonia
hadügyeire vonatkozóan tudunk.
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Hammardpi (1955-1913.) híres törvénykönyve
a hűbéresek jogainak szabályozása közben (HK 26-41.
§§.) két katonai hűbéresfajtáról tesz említést. Az egyik
a sumér ukusnak megfelelő rédu, «gyalogos (?), vezető
(?), futár (P)», a másik a bderu (sumér sú-ba «halász»),
«fogó (?), halász (?), vadász(?)). Mindkettőnek köteles
sége a hűbérbirtok ellenszolgáltatása fejében személye
sen hadba vonulnia, ha pedig maga helyett zsoldost
állít, halállal lakol s hűbérét a zsoldos foglalhatja el.
E hűbérbirtok a katonai szolgálat kötelezettségével
együtt a hűbéres családjában az elsőszülöttség rend
jében öröklődik, el nem adható, el nem ajándékozható,
de a tulajdonos, ha a terheket nem akarja viselni, el
hagyhatja s ebben az esetben bárki (?) a helyére léphet.

A fogságba esett katonát, amennyiben a maga
anyagi eszközei erre nem elegendők, a város temploma,
vagy a kincstár terhére kell kiváltani; hűbérbirtoka ily
célból nem adható el.

A rendelkezések során szó esik két tisztről, a déku
ról (talán «toborzó) r),és a /uputturól (((sorozó»?). Ezek
nek kötelességük hasznavehető legénységet összeszed
niök, a katonákat nem bérbeadniok, el nem ajándékoz
niok, a hűbéres helyett helyettest el nem fogadniok s
a legénységet meg nem rövidíteniök, Ha pedig hiva
tásuk ellen vétenek, életükkel lakolnak.

Ahelyettesállítás tilalmából is, de fennmaradt hiva
talos leveleinkből is következik, hogy nem mindenki
volt hadiszolgálatra kötelezve.

Úgylátszik az állandó hűbéres hadsereg mellett
szükség esetén az egyes városoknak kellett a megfelelő

kontingenst felálIítaniok. A katonai szolgálat kötele
zettsége alól a papokon kívül a tisztviselők, bizonyos
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városok polgárai (?) s az udvari alkalmazásban levő

mesteremberek és földmívesek - úgy látszik - fel vol
tak mentve. Egyéb forrásainkból tudjuk, hogy a háború
esetén hadbaszállásra kötelezett «tartalékos» katonaság
mellett kisebb, állandóan fegyverben levő hadsereg is
állt a király rendelkezésére. E hadsereg a qi~ir sarrl, a
«király csapata» nevet viselte.

A törvénykönyvben halálbüntetés terhe alatt tiltott
helyettesállitás a későbbi időkben - különösen a kassú
királyok idején (1746-II71) - általános szokássá
válván, a katonai szolgálatból épen a katonaelődök

ivadékai vonták ki magukat. Hogy ez a körülmény a
babiloni hadseregre nem járt előnnyel, az - bár ide
vonatkozó ismereteink meglehetősen fogyatékosak 
eleve is valószinünek Játszik. A katonai erények ha
nyatIásán a legkevésbbé segithettek a gyönge kassű

uralkodók, akiknek legfőbb és egyetlen érdemük a
lónak a hadsereg szolgálatába való beállítása. A későbbi

időkben a babiloni hadszervezet valósainűen nem von
hatta ki magát az asszír hatás alól.

A babiloni hadseregről való ismereteink hézagaiért
bőségesen kárpótol Asszíria. A mintaszerű katonaálIam
harcias uralkodói írásban és képben kellő módon gon
doskodtak róla, hogy háborúikról s katonaságukról a
legapróbb részletekre menően felvilágosítsák az utó
kort. A háborúból s ennek következtében állandó há
borúban élő országnak, amelyben külön feljegyzésre
méltó eseményszámba ment, ha az uralkodó valamely
évben nem járta hadai élén a külföldet, kitünően szer
vezett, felszerelt és fegyelmezett, állandóan fegyverben
álló hadseregre volt szüksége. Ez állandó hadsereg
mellett, amely a babilonihoz hasonlóan szintén a qicir
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sarri (v. sarrúti) «a király (v. a királyság) csapata»
nevet vise1te, fennállott az általános hadikötelezettség.
Tammúz havában, amelyet az istenség «a hadak gyü
lekezésére s a csatasorba állásra» szánt, fegyverbe állt
a népfelkelés, amely a háború befejezése után leszerelt
s visszatért békés foglalkozásához, a következő évben
eljövendő újabb mozgósításig.

A birodalom növekedtével egyre heterogénebb
elemek kerülvén a hadsereg soraiba, a katonaság harc
készsége csak szigorú fegyelem s kitünő felszerelés és
ellátás mellett volt fenntartható. «Nincs köztük fáradt
és botorkáló; nem alszanak és nem szunyókálnak ; meg
nem oldódik a derékövük s el nem szakad egy sarú
szíj. Nyílaik hegyesek, íjaik megfeszítve» - írja az
asszír hadseregről ]esaja (5, 27-28.).

A katonaság három fegyvernemre oszlik: gyalo
gosokra, szekérharcosokra és lovasokra, akikhez ne
gyedikül az útkészítésnél s várostromoknál foglalkoz
tatott műszaki csapatok csatlakoznak.

A legelőkelőbb és legdrágább katona a szekér
harcos. A kezdetben hatküllőjű alacsony, később nyolc
küllőjű magas kerékkel bíró két lótól vont hadiszekéren
két ember áll: a harcos és a gyeplőtartó (mukfl aráti),
A vezérek szekerén, ahol a vezér a harcos, még
egy «harmadik» (salsu rakbu) katona áll, aki ura keze
ügyébe adja a szükséges fegyvereket s apró pajzsával
védi őt az ellenséges fegyverek elől.

A lovasság, amelynek használatát csak a I I. század
óta tudjuk igazolni, kitünő használhatósága miatt egyre
szaporodott és fejlesztetett. A lovas nyereg és kengyel
nélkül üli a lovat s általában mindkét keze el lévén
foglalva, a lábával irányít s az egyszálas gyeplőhöz csak
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kivételesen nyúl hozzá. Fegyvere az íj (qastu) vagy
lándzsa (asz-maru) s a derekára kötött rövid kard (nam
ram). A hadsereg zömét a három csoportra oszló gya
logság alkotja. E három csoport: az íjasok (nás qasti
«íjhordó. ), a paizshordók (n ás qabdbi, v. nds ariti) és
lándzsások (nás asrmardni} csoportja.

A fegyverek alakjában évszázadok során természe
tesen jelentékeny módositások történtek, a szornszédos
népektől tanult fegyverek is alkalmazást nyertek, ha
célszerűnek bizonyultak, e hármas - illetve négyes 
felosztás legalább elvben, nagyban és egészben mégis
mindenkor ugyanaz maradt.

A műszaki csapatok feladata az utak járhatóvá
tétele, hídépítés, erdőirtás, várépités, ostromgépek, fal
törők készítése és kiszolgálása, a különböző fegyve
reknek s az egyéb fegyvernemek felszerelésének elő

állítása és karbantartása.
Teljesen hiányzanak a tengerészcsapatok. Ahol nem

kerülhették el a hajóraszállást, ott idegen, jórészt foinik
hajósokat alkalmaztak s az a nagy elragadtatás és kö
rülményesség, amivel az uralkodók - pl. 1. Tukulti
apal-ésar (II 15-1°93.), Szinabérib (705-681.) 
esetleges hajóraszállásukról tudósít ják az utókort, bizo
nyítja, mennyire érezték ők maguk vállalkozásuk kivé
telességet és rendkívüli voltát.

A'hadsereg legfőbb ura és parancsoló ja természe
tesen maga az uralkodó, aki a nagyobb hadivállalatokat
személyesen vezeti. Az uralkodó segédje és helyettese
az Oszövetségbő! is ismert turt án, a fővezér. Nagyon
előkelő katonai poziciót tölt be a fővezér mellett a
rab 11lu/[i, aki olykor a királyi család valamelyik tagja.
A fővezér alá rendelt magasabb parancsnokok - nevük
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után itélve egyúttal magas polgári tisztségek hordo
zói -a rab saqé, «főpohárnok», a rab bappiri, «sör
főnök», az abarahku, «kenőcsmester (?)), anágir
ékalli «palotakorrnányzó» stb. Ugyancsak nevük alapján
szorosan vett katonai méltóságoknak látszanak a rab
btrti, rab dúri, és rab balci, «erődítményfőnök», a rab
híjáli «tábornagy», a rab qiclr «hadnagy», a rab mé
«százados» a rab sussi «hatvanados», a rab hansé «öt
venedes) és a rab eserit «tizedes».

Az egy-egy háborúban foglalkoztatott hadsereg lét
számát nem szabad alacsonyra becsülnünk. III. Su/mán
asaréd (858-824) 120.000 főnyi legénység mozgósi
tásáról értesit s a későbbi - pL az Egyiptom elleni 
nagy hadjáratok bizonyára még nagyobbszámú had
seregeket foglalkoztattak.

Sajnos, nagyon kevés az, amit az asszir sztratégiáról
és taktikáról tudunk; elszórt utalásainkból azonban két
ségtelennek látszik, hogy egy-egy hadjáratot gondosan
elkészitett tervek alapján vezettek, amelyekben részletes
intézkedések foglaltattak a felvonulástól kezdve, minden
előrelátható hadmozdulatra. Az egyes fegyvernemek fel
használásáról a fegyvernemek természete alapján szerez
hetünk valamelyes fogalmakat. A képes ábrázolások
után azonban nagyon nehéz elképzelnünk, tniként fes
tett a tervek kivitele a valóságban. Csataképeinken való
színűen csak a felvonulások élethűek ; a harcjelenetek
rendszerint azt ábrázolják, mint rnészárolja az asszír had
sereg az ellenséget kaotikus össze-visszaságban.

Valamivel elképzeltetőbbek a várostromok reliefjei.
Ezeken látjuk, mint vonulnak fel a várfalak (bad: dúru]
ellen az ostromgépek, a faltörők (gis-bad-hil: labbandtu},
a mozgótornyok, hogy bontják a falakat, mint ússzák át
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a várárkot {balcu) s hogyan védekezik a várőrség nyi
lakkal, kövekkel, forró vízzel, égő szurokfáklyákkal a
benyomuló ellenséggel szemben.

A feliratok és képek után ítélve, a győztes hadak
nem ismerték a lovagiasságot és kíméletet. Haditudósí
tásaink és képeink telve vannak a modern ember erkölcsi
érzékét sértő kegyetlenkedésekkel, amelyek a legyőzöt

tekre vártak. Megcsonkítás, elevenen elégetés, karóba
húzás, megnyúzás volt a sorsa a harcosoknak, asszonyok
nak és gyermekeknek egyaránt. A csapatok nyomán
irnokok jártak, akik feljegyezték az egyes harcosoktól
levágott és beszolgáltatott ellenséges fejek számát. Még
hálát adhatott isteneinek, akit orrába fűzött karikával,
vagy nyakára kötött kötéllel, kezén-lábán megbilincselve
rabszolgaságra vezetett elfogója - ha esetleg a dicső

ség mellett az a pénz is izgatta, amelyet az erős rab
szolgáért,' vagy a szép rabnőért a hadakat követő keres
kedőktől kaphatott.

Ily körűlmények között nem igen csodálkozhatunk
rajta, ha sokan inkább önkezükkel vetettek véget életük
nek, semhogy élve kerüljenek a kiméletlen ellenség
hatalmába.

Külpolitika.
A városfejedelemségek korában - ameddig emlé

keink segítségéve! Mezopotámia történetében vissza
mehetünk - a szomszédos szuverén fejedelmek érint
kezése alig lehetett több, mint két szomszédos birtokcsé.
Földje mindegyiknek annyi volt, amennyit a rendelke
zésére álló erőkkel meg bírt művelni s a népszaporulatot
ellensúlyozta a még művelés alá fogható szomszédos
gazdátlan terület.

Hosszú időnek kellett elmúlnia, amíg az egyes



SZOCIÁLIS KULTÚRA t29

telephelyek annyira kibővültek, hogy egymással érint
kezésbe s érdekösszeütközésbe jutottak. Másfelől az
imperialista gondolat megszületésének nem igen ked
vezet az a küzdelern sem, amelyet a természet erőivel

állandóan vívni kellett, hogy a megélhetés legelemibb
feltételei biztositva legyenek. A gazdasági munkából a
község fennmaradásának kockáztatása nélkül nem volt
elvonható annyi kéz, amennyi az erőszakos vállalatok
sikeres és maradandó eredményű végrehajtásához szük
séges lett volna. A termelési lehetőségeknek nagy terü
leten való azonossága miatt pedig a közvetlen szomszéd
sem termelt olyasmit, amit a saját közösségen belül
ugyanakkora munkabefektetés árán ne lehetett volna elő

állitani. S végül, a támadás mindig kockázatos, mert eset
leg ugyancsak támadást vált ki a szomszéd részéről, ezért
az esetleges szükségleteket tanácsosabb tőle békés úton,
olyan ellenérték fejében beszerezni, amelyért a maga
fölöslegéről hajlandó önként lemondani.

Az imperializmusról Mezopotámiában vallott fel
fogásnak leghűbb tükre egy közmondás, amely szerint:
«Mégy és elveszed ellenséged földjét; jön és elveszi föl
dedet az ellenséged».

Mikor a nyelv és a kulturális javak azonossága miatt
egy egységbe tartozó nagyobb terület egy kézbe került,
az uralkodó érthetően az egész kultúrvilág urának érezte
magát. A környező sivatagban s a hegyek vadonjaiban
portyázó nomád törzsszervezetek, amelyekkel békés vagy
ellenséges érintkezésbe került, sokkal kevésbbé szilárd
alakulatok voltak, semhogy mint területhez rögzitett
államokkal számolni kellett volna velük.

Megváltozott azonban a helyzet a nagyhatalom ki
alakulása s a gazdasági élet fejlődése során. Előbb-utóbb,

Dávid Antal: Bábel és Assur. n. 9
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akarva, nem akarva, tudomást kellett venni arról,
hogya távolabbi szomszédságban ugyancsak szervezett,
területhez kötött államhatalmak élnek.

E tudomásul vétel és az első érintkezés főként

a kereskedelemnek (11,87.) köszönhető s legalább - a
legmesszebb ókorba visszanyúló - kezdeteiben feltét
lenül békés volt. Mezopotámiai kereskedők az agadéi
dinasztia hadi expedicióit megelőzően rendszeresen jár
ták már Előázsiát Elamtól a Taurusig s a Földközi ten
gertől Arábiáig. Ur-Nino (kb. 3000), Urukagina (kb.
2670) s később Gudea (a 3. évezred közepe táján)
Makanból hozat ják a do1eritot szobraik számára, a Tau
rusból az ezüstöt, a szíriai hegyekből a márványt és a
cédrust, Meluhhából az aranyat stb.

Sőt, hogy ez összeköttetések messzebbre nyúl
tak, mint ahogy azt ékiratos forrásaink alapján {eltenni
mertük volna, bizonyítják a legutóbbi időkben E~zak
nyugat-Indiában végzett ásatások. HarappabanésMohenjo
Daroban egyrészt olyan írásjeleket és képjeleket ástak
ki, amelyeket sumér talajról is ismerünk s proto-elarnita
néven szoktunk emlegetni, másrészt Indiában találtak
babiloni írással írt ezüstlapocskát is. Mindebből pedig az
következik, hogy Mezopotámia érintkezésben volt Indiá
nak az árja hódítást megelőző kultúrnépeivel, akiknek
talán a dravidák az ivadékai.

Közelebbi bepillantást nyerünk a Tigris- és Eufrát
menti államok külpolitikájába a Il évezred közepe táján
azoknak az archívumoknak segítségével, amelyeket az
egykori Hatti birodalom területén, a mai Boghazkjöj
ben s az egyiptomi Amarna mellett találtak s amelyek
diplomáciai levelei élettel töltik meg a belföldi törté
neti forrásokból való vázlatos adatainkat. Ezidőben
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Assziria már felnőtt Babilónia mellé, Assziria szomszéd
ságában ott van a Mitanni birodalom, mindhármuk ér
dekei érintkeznek Szíria-Palesztinában a Hatti biroda
lommal s főként a Földközi-tenger uralmát birtokló
Egyiptommal (I, 91. skk.).

E levelek tanusága szerint az egymást kénytelen
kelletlen «testvére-nek elismerő uralkodók között a szó
szoros értelmében vett diplomáciai viszony áll fenn,
mindama kísérőjelenségekkel, amelyek a diplomáciai
érintkezések állandó járulékai szoktak lenni.

A nemzetközi érintkezés stereotip frázisai között,
amelyekkel e levelekben a baráti egyetértés bizonysá
gául ajándékokat kérnek és küldenek egymásnak s házas
sági ajánlatokkal foglalkoznak, meg-megbujik egy-egy
szúró megjegyzés, amely a hátsó gondolatokkal tele ke
leti politikára élénk világot vet. Mikor Kanacanban Bur
naburias (1369-1345) kereskedőitmegölték, ez felhá
borodottan írja hatti kollégájának : «A te országodban
tettek rajtam erőszakot. Allítsd elő őket s térítsd meg
a pénzt, amelyet elvettek. Az embereket, akik szolgái
mat megölték, öld meg és bosszuld meg vérüket!
Ha azonban ez embereket nem ölöd meg, akkor vagy
az én karavánomat, vagy a te követeidet megint meg
fogják ölni s megszünik köztünk az érintkezés». Egye
bütt Il Kadasman-Enlil (1276-1271) válaszol Hal
tusil kérdezősködésére. hogy a követküldést a Hatti
birodalomba azért szüntette be, mert Assziria nem
ád követei részére átvonulási engedélyt. Ugyan-e
Hattwil Kadasman-En lil szemrehányására, hogy túl
ságosan beleártja magát Babilónia belügyeibe (I, 99.)
így válaszol: «Hogy rendelkezhettem volna a ba
bilóniakkal szolgáim gyanánt? Sem a babiloniak a

9*
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hattiakkal, sem a hattiak a babilóniakkal nem ren
delkezhetnek soha! Én csak barátságos szándékkal
irtam nekik, hogy az én testvérem, Kadasman- Turgu
örökösét (tehát Kadasman-Enlilt) támogassák. És Ini
Marduk-baldtu igy válaszolt nekem! Hát mi rosszat
irtam, hogy Itti-Marduk-batátu így válaszolt nekem?
Hiszen csak annyit irtam nekik: «Ha nem támogatjá
tok uratok fiát a trónöröklésnél. vajjon nem történ
hetik-e meg, hogy nem jövök a segitségtekre, ha
ellenség támad rátok?» - De én semmibe sem vet
tem a bensőmben Itti-Marduk-baldtu szavát. Azok
ban a napokban ugyanis az én Fivérern még kicsiny
volt. ltti- Marduk-balátu pedig gazember, aki úgy beszél,
ahogy kedvező neki. Hogy adhatnék hát valamit a sza
vára P» A levélből nemcsak az látható, hogya külpoli
tikai bonyadalmakat már akkor is a miniszterek bogoz
ták, hanem az is, hogy az uralkodók egymásnak szánt
gorombaságaikat a másik fél minisztereihez címezték.

Erdekes diplomáciai okmány az a jegyzék is, amely
ben Hattusil értesíti Bábel uralkodóját, hogy ő és az
egyiptomi Ramres: barátságot kötöttek, testvérek let
tek s megállapodtak a következőképen: «Testvérek
vagyunk. Bármelyikünk ellenségeinek ellenségei, bará
tainak barátai leszünk».

Ugyancsak jellegzetesek BurnaburiásnakIV.Amen
botep fáraóhoz Írt jegyzékei, amelyekben szemrehányá
sokat tesz Egyiptomnak, hogy az asszírok kal, Bábel
vazallusaival felvette a diplomáciai érintkezést s őket

önálló államnak ismerte el (I, 95. sk.),
Hasonló diplomáciai okmányaink a későbbi korból

ez ideig ismeretlenek, de babilóni és asszír felirataink
- követ járásban, jegyzékváltásokban, szerződésekben és
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intrikákban nyilvánuló - élénk külpolitikai életről tanus
kodnak. E külpolitikai tevékenység tényezői Mitanni és
Hatti bukása után Egyiptom mellett az elámiak, lidek,
kimmériek, szkiták, majd a médek, akik Bábel szövetsé
gében megdöntötték Asszíriát s végül a perzsák, akik
Bábel hatalmának vetettek véget 538-ban.

2. Jog.
rörvénygyiijtemények.

A társadalmi együttélés rendjének a szabályozója
az isteni kinyilatkoztatáson alapuló törvény, amelynek
az istenség képviseletében az uralkodó a földi promul
gátora és legfőbb őre.

Bár törvénygyüjtemények csak a Kr. e. III. év
ezredből maradtak reánk, nem lehet kétséges, hogy az
írás feltalálása után az új vívmány legelső értékesítései
közé tartozott a közösség életét irányító jogszabályok
nak a feljegyzése is.

A legelső történetileg fogható uralkodó, aki fel
iratai szerint «szabadságot létesített» Uru/lagina (2670
körül) volt, utána az izini Lipit-Istar (2102 -2092)

szerepel törvényhozóként. Elveszett törvénykönyvének
egyetlen paragrafusa maradt fenn.

A sumér időkből származó törvénygyűjtemények

közül ma már négynek ismerjük nagyobb töredékeit.
Az első az Ú. n. «sumér családi törvények» gyüj

teménye, amelyet egy asszír diákok részére készült
sumér-asszír nyelvkönyv tartott fenn. A hét parágra
fusra terjedő excerptum első négy paragrafusa a(nevelő?)

atyját és anyját megtagadó fiú, illetve a (fogadott ?) fiat
megtagadó atya és anya büntetését szabja meg, az ötö-
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dik és hatodik a férj és feleség viszonyát szabályozza, a
hetedik a bérbe vett rabszolga halála, eltűnése vagy
megbetegedése esetére intézkedik.

A második a new-haveni Yale-egyetem múzeumá
ban van. E gyüjtemény első két paragrafusában az ütés
következtében történt elvetélésről,harmadikában a hajó
zásról intézkedik, negyedik és ötödik paragrafusa a
«sumér családi törvények» első négy paragrafusában
tárgyalt esettel foglalkozik, a következő két paragrafusa
a leányrablást, az utols6 kettő pedig a marhapásztor
kezén elveszett ökörért jár6 kártérítést tárgyalja. A har
madik és negyedik, talán egy redakci6hoz tartoz6 töre
dék a nippúri ásatásokból származik s a pennsylvániai
egyetem philadelphiai müseumából került elő.

A harmadik tizenkét paragrafusra terjed s a kert
bérlettel és kerti kárral (1- 3. §§.), a háztulajdonos
szomszéd felelősségével (4. §.), a szökött rabszolgával
(5-7. §§.) a hűbéri természetű (?) tulajdonnal (8 -12.

§§.) foglalkozik. A negyedik gyüjternény - részben
töredékes - hat paragrafusban a hitvesnek és másod
feleségnek (?) s ezek gyermekeinek örökösödéset sza
bályozza.

Az ókor egyik legnagyobbszerű jogalkotása azon
banavilág legrégibb «birodalmi törvénykönyve», amelyet
Hammurápi (1955-1913) promulgált birodalma szá
mára.

Miután ugyanis Délmezopotámia uralmát a maga
kezében egyesítvén, megteremtette és megszervezte
Babi16niát (I, 82 sk.), indokoltnak látta, hogy egységes
birodalmában az igazságszolgáltatást is egységesen sza
bályozza. Osszeszedte tehát a különböző helyeken ér
vényben levő törvénygyűjteményeket s azok alapján
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jogászaival elkészíttette az egész birodalom szamara
kötelező kódexet. A törvénykönyv szövege egy 2·25 m
magas, phallos-alakú dioritoszlopra van vésve, amely
valamikor a bábeli Marduk-templomban, az É-uag-ilá
ban állott. Innen valamelyik elamita uralkodó hadizsák
mányként Srúrába hurcolta magával, ahol a francia
ásatások során 1901/02 telén került a napvilágra. Az
oszlop felső részén egy relief Hammurápit ábrázolja,
amint istene, Marduk (?)előtt «naponta imádkozikc.Arelief'
alatti előlapon s az egész hátlapon 5I - átlagban 80
felülről lefelé haladó sort tartalmazó - övben olvasható
a törvénykönyv lendületes bevezetéssel és befejezéssel
kísért szövege. Az oszlop előlapjáról az elámi hódító
hét övet levakartatott, az így nyert tiszta helyre szánt
saját felírata azonban valami okból nem készült el s ily
formán a barbárság okozta hézagért még az a kárpót
lásunk sincs meg, hogy legalább az oszlop elhurcolójá
nak a nevét tudnék.'

Bár a levakart részen tárgyalt paragrafusok a tör
vénykönyv töredékesen fennmaradt másolataiból nagy
részt rekonstruálhatók, a hézag miatt a paragrafusok
számozása nehézségekbe ütközik. A nehézségen az osz
lop felásatóját s első kiadóját. Pater Scbeilt követve, oly
módon szoktak segíteni, hogyalevakart részre 35 §-t
számítanak s a hátlapon levő első paragrafus t a too-nak
veszik. E meglehetősen problematikus értékű számítás
szerint a törvénykönyv eredetileg 282 §-t tartalmazott.

A paragrafusok csoportosításában felismerhető bizo
nyos rendszer, amelyet azonban a mechanikusan egybe
dolgozott, forrásul felhasznált gyüjtemények rendszere
gyakran keresztez és zavarossá tesz.

A bizonyítás módjait s a bírák magatartását szaba-
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lyozó Perrendtartás (I-5. §§.) után következő fejezet a
Dologi joggalfoglalkozik (6-126. §§.).Egészen bő rész
letezéssel tárgyalja e fejezet a tulajdonjogot s a tulajdon
jog megsértésének különböző módjait (6-25 ; 53-126.
§§.),a lopást (6-20. §§.),betörést (21. §.),a dolgok éssze
mélyek elrablását (22-24. §§.) s a különböző károkat :
a tűzkárt (25. §.), vízkárt (53-56. §§.), legelőkárt

(57-58. §§.), a tiltott favágást Ú9. §.) s a hűtlen keze
lést és sikkasztást (?-I26. §§.). E paragrafusok közé
ékelve, a gondolattársítás révén belekerültek a hűbéri

birtokra (26 - 41. §§.), a földre, kertre, házra, ingósá
gokra és pénzre (42-107. §§.), valamint a szökött rab
szolgákra (15 -20. §§.) vonatkozó rendelkezések.

A következő fejezet a házasság (128-158. §§.),
eljegyzés (159-161. §§.), örökösödés (162-184. §§.)
és örökbefogadás (185-193. §§.)CÍmszók alatt a Család
jognak (128-193. §§.) van szentelve. A törvénykönyv
utolsó része a Sz-ernélyjoggal (156 -282. §§.) foglalko
zik, a személyi létezés jogának különbözd sérelmeit
(156-214; 218-220; 250-252. §§.) s ezekkel az
asszociáció révén összefüggő különböző foglalkozásokat
(215-217; 221-250; 253-267. §§.) és munkabére
ket (268 - 277), valamint a rabszolgákat (278 - 282.§§.)
illető kérdéseket tárgyalván le.

E hatalmas törvényalkotás - mint azt a legkülön
bözőbb időkből reánk maradt másolattöredékek igazol
ják - az egész mezopotámiai ókorban megérdemlett
tekintélynek örvendett s az igazságszolgáltatás alapjául
szolgált.

A fejlődő élet természetesen követeit bizonyos
módositásokat s indokolttá tett egyéb törvénygyüjte
ményeket, amelyek az élő jogot kodifikálták. Egy ilyen
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törvénygyüjtemény - vagy törvénytervezet ? - töre
déke az újbabiloni birodalom idejébőlkerült-abirtokun kba

A l S paragrafusra terjedő töredék, amely a jogi
terminológiában is érdekes bizonysága a megváltozott
időknek, a hanyag bérlőre (2. §.), a vízkárra (3. §.), a
szerződés írásba foglalásának kötelező voltára (S. §.), a
jogtalanul eladott rabnőre (6. §.), a jogtalan faszedésre
(7. §.) s a házassági vagyonjogra (8-1 S, §§.) vonat
kozó rendelkezéseket tartalmazza.

Hasonló - minden valószínűség szerint a babi
loniaktól függő - asszir törvénygyüjtemények nagyobb
töredékei kerültek napvilágra a németek assúri ásatásai
során. A Krisztus előtti második évezred második felé
ből való,-legalább két redakcióhoz tartozó - töredékek
legnagyobbika nyolc hasábra oszló 828 sorban S9 csak
nem teljesen ép paragrafust őrzött meg, amelyek nem
egészen átlátszó szisztémában a nőre vonatkozó törvé
nyeket tartalmazzák. A lopástól kezdve averekedésen,
házasságtörésen, eljegyzésen, sógorházasságon keresztül
a feleségre mérhető testi fenyítésekig tarka egymás
utánban következő rendelkezések azt a benyomást kel
tik, mintha különböző törvénygyüjteményeknek a nővel

kapcsolatban álló vagy kapcsolatbahozható paragrafusait
írta volna ki szerzőjük.

Az ugyane redakcióhoz tartozó második tábla 23
- nagyrészt erősen sérült - paragrafusa tulajdonjogi
rendelkezéseket tartalmaz; a többi - az írás és nyelv
tanusága szerint részben egy korábbi gyüjteményből

származó - paragrafustöredékek annyira csonkák, hogy
sokszor még az egyes paragrafusok témáját is alig tud
juk megállapítani. Amennyire az összefüggésükben ért
hető szövegrészekből következtethetünk, e töredékek
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főként ugyancsak tulajdonjogi rendelkezések marad-
ványai.

Jogi elvek:

A mezopotámiai jogi felfogás szerint minden a
jogrenden esett sérelem, a sérelem elkövetőjéneka ter
hére esik.

Ez elv értelmében az, akinek közbejöttével vala
minő kár esett, a tulajdonost kártalanítani tartozik,
mihelyt feltehető, hogya kár kellő gondossággal el
kerülhető lett volna: «Ha a pásztor a neki átadott ökröt
vagy juhot elveszni hagyja: ökörért ökröt, juhért juhot
térítsen vissza a gazdájuknak» (HK 263. §.). Ellenben:
«Ha a nyájban istencsapása támad vagy oroszlán gyil
kol: a pásztor isten előtt tisztító esküt tévén, a nyáj
ban esett kárt a nyáj gazdája viseli» (HK 266. §.).

A kártérítési kötelezettség a kártevőt nemcsak
vagyona erejéig, hanem személyében is sujtja: «Ha
valaki szántóföldje gát jának megerősítésére lusta lévén,
gátját nem erősíti meg, mire gátján rés támad s a víz
a határt elviszi: az az ember, akinek gátján a rés
nyilt, az elveszett gabonát megtéritie. (HK 53. §.).
«Ha a gabonát nem képes megtériteni. őt magát s
vagyonát pénzért eladván, a határ tulajdonosai, akiknek
gabonáját a víz elvitte, (a kapott pénzen) osztozzanak
meg» (HK 54. §.).

Ez alapelvnek a szándékosan okozott károkra való
következetes alkalmazása a talio, amelynek értelmében
a büntett a lehetőségig azonos büntetéssel engesztel
hető ki: «Ha valaki másnak a szernét kiszúrja: a szernét
szúrják ki (BK 196. §.), ha másnak a csontját eltöri:
csontját törjék el» (HK 197. §.).

A tulajdonjog ellen elkövetett bűnök esetén ez
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elv oly módon érvényesül, hogy a károsult először

kártalanittatik s azután a kártevő ugyanazt a kárt szen
vedi, mint aminőt okozni akart: «Ha valaki tanuk előtt

megőrzés végett ezüstöt, aranyat vagy bármi holmit
valakinek átad s ott, ahol átadta, letagadják előtte: bizo
nyitsanak rá erre az emberre s azután mindazt, amit le
tagadott, megkétszerezve adja meg» (HK 124. §.).

Először ugyanis visszaadja a letevőnek a jogos
tulajdonát s azután a magáéból ugyanannyit ad, mint
amennyi jogtalan hasznot akart szerezni.

Ugyanígy: «Ha valakinek a holmija el nem veszett
s ő mégis azt állitja: Holmim elveszett s kárát hazudja :
mivel holmija el nem veszett s kárát isten előtt tanu
sitotta, mindazt amit igényelt, kétszeresen adja meg a
maga kárára» (HK 126. §.).

Ha tudniillik a sikkasztással vádolt nem tudná
ártatlanságát bizonyítani, az előbb idézett paragrafus
értelmében a bejelentett érték kétszeresét vesztené,
ezért a sikkasztással hamisan vádló ugyanazt a bünte
tést szenvedi, mint ami kárt okozni akart.

Módositóan hathatnak a talióra a rendi tagozódás
(II, 142.) és különböző súlyosbító vagy enyhítő körül
mények. Mivel például a Hammur ápit megelőző hábo
rús időkben a lopás nagyon elhatalmasodott s a talio
értelmében járó büntetés már nem volt elég a bűnö

zők elrettentésére, Hammurdpi a lopást - a kártérí
tés kötelezettségének épségben tartásával - halálbün
tetéssei sujtja (HK 9-20. §§.).

A bűn és bűnhődés közti belső összefüggést van
nak hivah-a dokumentálni a talio különösebb fajai, a
különböző jelképes büntetések. A betörőt nemcsak ki
végzik, hanem bűne seinhelyén az általa tört rés előtt
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temetik el (HK 21. §.), a tűz alkalmából lopót a tűzbe

vetik (HK 25. §.), ha a gyermek apját megüti, a kezét
veszti (HK 195. §.), az operációval halált okozó orvos
ugyancsak a keze vesztésévelbűnhődik (HK 218. §.)stb.

Blráskodás.

A jogrenden esett sérelem megtorlása az állam
feladata. E felfogás annyira szigorú és következetesen
keresztülvitt, hogy az önbíráskodás még abban az eset
ben is tilos, ha egyébként a törvények szabta korlátok
közt mozog. Az, aki jogos követelését önhatalmúan
hajtja be, nemcsak az elvett holmit köteles visszaadni,
hanem követelését is elveszti (HK. 1 I 3. §.).

Minden per - legyen az a mi felfogásunk
szerint polgári vagy bűnügyi - a hivatásos birák
(di-kud z dajjánu) elé tartozik, akik a hozzájuk
került ügyet a vádló és vádlott bizonyítékainak egybe
vetése alapján, a fennálló törvények értelmében elbírálják.

Bizonyiték gyanánt szerepelnek első sorban az
irásos okmányok, amelyek nélkül nem köthető érvé
nyes jogügylet (II, 93,)a különböző tárgyi bizonyítékok,
a tanuk vallomásai s oly esetekben, amikor az igazságot
emberi eszközökkel nem lehet kideríteni, az istenitélet.

A hamis tanuk a talio értelmében ugyanazt a bün
tetést szenvedik, amit tanúságuk valósága esetén annak
kellett volna elszenvednie, aki ellen tanuskodtak,

Az istenítéletnek két faja ismerős Mezopotámiában:
a folyópróba (id: náru) és az eskű (s::ag: mamitu}, Míg
az utóbbi minden időben egyforma, a vízpróbának Babi
lóniában és Assziriában - úgy látszik - két különböző

módja volt divatban. Hammurápi törvénykönyve értel
mében a vádlott, «a folyóba merült» s ha a folyó «tisz-
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tázván őt, épen került ki», akkor ártatlan, ha pedig «a
folyó elragadta őt», akkor bűnös volt (HK 3. §.).

Az asszir törvénygyüjtemény szerint a két peres
fél - úgy látszik - egyszerre bukott a VIZ alá s aki
hamarább «visszatért», vagyis kevesebb ideig bírta ki a
víz alatt, az volt a vesztes (I, 2+ §. stb.),

A tárgyalások általában a közhelyeken - a város,
a templom, a palota kapujában (ka: bábu) - folytak s a
kimondott ítéletrőlott a helyszínen jegyzőkönyvetvettek
fel, amely a tényálladék rövid vázolása után a bíróság
döntését tartalmazta s a jelenlévő hatósági személyek és
tanuk pecsétjeivel hitelesíttetett.

Az ítéletek részben a talio követelményeképen, rész
ben azon is túl, a mai fogalmak szerint nagyon kegyet
lenek voltak. A sokszor nagyon szigorú pénzbírság s
a halálbüntetés mellett, amelynek súlyosabb formái az
elégetés, karóbahúzás és a vízbefojtás, Babilóniában és
Asszíriában egyaránt a legkülönbözőbb testi büntetések
dívtak : botozások, kézlevágás, nyelvkimetszés, szem
kiszúrás, fülcsonkítás stb.

Mégis nagy e tekintetben a különbség a mélyebben
kultúrált Babilónia s a nyers és erőszakos Assziria közt,
Babilóniában a véres büntetések aránylag ritkák és nagyon
súlyos esetekben, a botozás és a fülesenkitás inkább a
rabszolgákkal szemben fordulnak elő, mig az asszír tör
vénykönyv a büntetések fokozatait nem mérlegeli olyan
körültekintő gonddal. Testcsonkitás és botozás a leg
kisebb bűnökért is nagyon gyakran éri a szerencsétlen
bűnöst s a halálbüntetéssel is bőkezűbben bánik, mint
idősebb testvérállama. Érdekes újítása az asszir büntető

jognak, hogy csaknem minden büntetés mellett még
30, vagy több napig tartó robotot mér ki az elítéltre.
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A bírákat a törvény a felekkel szemben való pár
tatlanságra s a paragrafusok lelkiismeretes alkalmazására
kötelezi. Aki e kötelezettsége ellen vét, az a perben
szereplő összeg tizenkétszeresét fizeti büntetésképen s
ezenkívül mindenkorra elveszti birói hivatását (HK 5.§.)

3. Társadalom.
Rendek.

Sumérföld és Babilónia lakossága rendi szempont
ból három csoportra tagozódik: szabadokra, muskénukra
és rabszolgákra. E tagozódás, bár a társadalmi és gazda
sági fejlődés folyamán sok árnyalati színeződésen ment
keresztül, nagyban és egészben az egész történeten
keresztül érvényben maradt.

Assziria ellenben a három rend közül csak kettőt

ismer: a szabadokat és a rabszolgákat, legalább is ez
ideig semmi nyoma annak, hogy náluk a muskénuk
mint társadalmi osztály szerepeltek volna.

A közösségnek teljes jogú tagja a szabad, a nemes;
ő az egyedüli, akit az «emben>, a «férfi» (lu, ur: auélu,
amélu) név aszó szoros értelmében véve megillet.
Ahhoz, hogy valaki, mint a közösség tagja, az összes
jogok és kötelességek csorbítatlan birtokában legyen,
a szabadágyból való származásori kivül szükséges egy
bizonyos kor, amikor az apai hatalom alól kikerül
s maga válik családfövé. Az a szabad származású, aki
családfő alatt él a család kötelékében, vagy már avéli
«férfi fia», vagy márat auéli «férfi leánya», vagy assat
avéli «férfi felesége». Ezeknek jogai és kötelességei elv
szerint csak a családfőn keresztül érvényesíthetők.

A szabadok rendje részben a honfoglalók vezető-
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rétegének a leszármazottaiból, részben a szabadnak el
ismert őslakosság ivadékaiból, részben pedig a fel
szabadítottakból tevődött Össze. Az anyagi helyzet, a
műveltség és foglalkozás különbözősége természetesen
e renden belül is hozott létre árnyalati különbségeket,
de ezek rendi szempontból jogi következményekkel
nem jártak.

A szabadszármazás azonban nem jelentette a szabad
állapot minden időkre szólását. Nem tekintve az idege
nek fogságába való kerülést, ami az állandó háborús
kodás során elég közeli eshetőség volt, a közösségen
belül is elveszthette valaki a szabadságát bizonyos bűn

tények büntetéseként, vagy ha adósságait nem birta
kifizetni. A szavad állapot elvesztése lehetett időleges,

de szólhatott egyszersmindenkorra is.
Csak a szabad az, aki a közösség teljes védelmére

számot tarthat a saját és hozzátartozói személyét és
vagyonát illetőleg. Élete életet, testi épsége testi épsé
get, vagyona kárpótlást követel a sértő részéről s a
közösség gondoskodik róla, hogy minden rajta elköve
tett bántalom megtoroltessék.

Nem egészen tisztázott még a középső rendnek,
a muskénuknak (sumér masda) az eredete és helyzete.
A szónak, amely arab közvetítéssel «szegény» értelem
ben a nyugati nyelvekben is elterjedt (pl. francia
mesquin) a jelentése (ernegaláskodó, hódoló, leboruló,
szegény») annyira általános, hogy belőle a vele meg
jelölt rendre nézve közelebbi következtetéseket nem
igen vonhatunk le. Lefordítása is kockázatos, I mert
azzal a veszéllyel jár, hogy a sumér-akkád világban

l Libertinus, minisrerialis ?
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idegen rendi fogalmat csempészünk be vele, azért az
egyetlen amit tehetünk, hogy megtartva az eredeti
műszót, szorgosan gyüitjük az adatokat, amelyek jogi
helyzetének a tisztázásához hozzájárulhatnak.

Ezek szerint a muskénu személye érték tekintetében
alatta áll a szabadénak.Ha valaki a szemét üti ki,vagycsont
ját töri, egy mana ezüsttel szabadul(HK 198.§), mig a
szabad szeméért és csontjáért a saját szemével és csont
jával bűnhödik. (HK 196- I 97. §.) Ha a muskénu fele
sége ütés következtében méhmagzatát veszti, a tettes öt
seqel ezüstöt fizet (HK 21 I. §.), a szabad asszony méh
magzatának az értéke tíz seqel. (BK 209. §.) Ha a
magzatvesztésbe a nő is belehal, a muskénu feleségéért
fél mana ezüst a vérdij (HK 2 I 2. §.),. a szabad asszo
nyért a tettes leányát ölik meg (HK 210. §.). A 1nUS

kénut sikeresen operál6 orvos öt seqel ezüstöt kap
(HK 216. §.), mig a szabad tízet fizet (HK 215. §.).
A hitvesét elbocsát6 szabad egy mana ezüstöt ad az el
bocsátás fejében (HK I39. §.), a muskénu csak egy
harmadot (HK 140. §.). Ha verekedés közben valaki
úgy megüti, hogy belehal az ütésbe, szemben a szaba
dért járó fél manával (HK 207. §.), vérdíja csak egy
harmad mana ezüst (HK 208. §.). Egyébként a törvé
nyek magától értetődőnek tartják, hogy a szabadra és
muskénura egyformán vonatkoznak. Nincs szükség
külön rendelkezésre a szabad és muskénu összeháza
sedása tekintetében; a muskénunak is lehet rabszolgája,
vagyona, sőt vagyonvédelmi szempontból az egyházi és
kincstári jogi személyekkel kerül egy kategoriába (HK
8. §.). A szabaddal egyformán viselhet államhivatalt,
kaphat hűbéres birtokot, lehet katona, s olykor tekin
télye és hatalma magasan felülmúlja a szabadokét.
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A népesség legnagyobb részét a rabszolgák teszik.
A rabszolga (arum, urum : ardu) a törvény értelmében
kivül áll a közösségen; élete és testi épsége csak annyi
ban esik latba, amennyiben az ura tulajdona. Gazdájabár
mikor megölheti, megcsonkithatia, eladhatja, elcserélheti,
elajándékozhatja ; kitaníttathatja iparos nak, kereskedő

nek; felhasználhatja oly módon, ahogy neki tetszik, a
törvény mindebbe nem szól bele egészen addig, amig
valamely más szabad érdekei nincsenek veszélyeztetve.
Szóval a rabszolga nem jogalany, hanem jogtárgy.

A valóságban azonban nem volt az ő helyzete sem
annyira kétségbeejtő, mint ahogy az a törvény szigorú
előirásaiból látszik. Ha jogtárgy volt is, de minden
esetre értékes jogtárgy, akinek épségére és egészségére
a gazdája már a saját jól felfogott érdekében is vigyá
zott. A tulajdonost ezenfelül akaratlanul kifejlődött

érzelmi kapcsolatok is fűzték ahhoz a rabszolgához, aki
őt a szülői házban nevelte, akivel mint gyermek együtt
játszottsa rabszolganőhöz,aki természetszerű ágyasa volt.

S bár a törvény elv szerint ragaszkodik a rabszolga
jogtárgy voltához, bizonyos esetekben méltányossági
okokból még gazdájával szemben is védelmébe veszi őt.

Igy nem engedi meg, hogy az a rabszolganő, aki urá
nak gyermeket szül, eladassék (HK 146. §.); a tulajdonos
halála után a felszabaditását rendeli el az ilyen rabnőnek

és gyermekeinek, még abban az esetben is, ha gazdája
életében nem rendezte a gyermekek viszonyát (HK
17!. §.).Számol a törvény azzal a lehetőséggel is, hogy
a rabszolga szabad nőt vesz feleségül; ez esetben a
gyermekeket szabadoknak nyilvánítja s a rabszolga
hagyatékának a felét az özvegy tulajdonának vallja
(HK 175-176. §.).

Dávid Antal, Bábel és Assur. II. 10
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Család.

Az állam és társadalom, mint mindenütt, Mezopo
támiában is a családokból épül fel. A szociális élet e
legkisebb sejtje egyúttal képmása a legnagyobb szerve
zetnek, az államnak. A tigris- és eufrátmenti család (niria :

Számos olyan esetet ismerünk, amikor valamely
rabszolga jelentékeny vagyonnal rendelkezik, sőt maga
is rabszolgákat tart. Amennyiben gazdája arra hajlandó,
meg is válthatja szabadságát. Ha esetleg nincs annyi
pénze, mint amennyit gazdája kiván, kölcsönt vehet
fel. Megfelelő kamat fejében bármely templom kisegiti
őt a szükséges összeggel, ha egyébként megvannak a
garanciák arra, hogy a felvett pénzt vissza tudja majd
fizetni. A tulajdonos természetesen ellenszolgáltatás
nélkül is szabaddá teheti a rabszolgáját, ha neki úgy
tetszik, sőt örökbe fogadhatja, amely esetben törvényes
örökrész is megilleti őt.

Amennyire szivesen látja a törvény, ha valamely
rabszolga a szabadságát ura beleegyezésével visszaszerzi,
ép oly szigorral lép fel, ha a rabszolga ura akarata
ellenére cselekszik. Aki rabszolga létére urával szemben
szabad voltát állitja, fülét veszti (HK 282. §.); az a
felcser, aki a rabszolgabélyeget a rabszolga jogos tulaj
donosának beleegyezése nélkül eltávolítja, kezével (HK
126. §), aki pedig a szökött rabszolgát rejtegeti és segiti,
halállal bűnhődik (HK 15- l 6., 19. §§.).

Minden rabszolga egy, ez ideig közelebbről meg
nem állapítható, jelet viselt, amelyet a borbély-felcser
tud rátenni és eltávolítani s minden rabszolga anya
könyvezve volt úgy, hogya tulajdonosnak a rabszol
gára való jogát bármikor könnyen ellenőrizhették és
igazolhatták (HK 18. §.).
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kimtu) a legrégibb idők óta a törvényes, patriarchális
monogámián épül fel. A családnak a feje mindig a
családapa (aba: abu), akinek jogi helyzete a család tag
jaival szemben árnyalatokban különbözik ugyan a sumér,
babilőni és asszir társadalmakban, sőt idők folytán is
módosul, de akinek fősége soha és sehol nem vonható
kétségbe.

A matriarchális család, amelynek meglétére Uru
kagina (kb. 2670) utal, mikor azt mondja: «Akkoriban
a nők két férjjel bírtak», nem valamely ősibb állapotnak
az emléke, hanem - talán a szubarúi kultúrából be
szivárgott - idegen szokás, amely a mezopotámiai kul
túrábann em bírt gyökeret verni.

Ha a Tigris és Eufrát mentén dívott családjogokat
összehasonlítjuk - mai szemmel nézve a dolgokat 
az elsőséget határozottan a suméroknak kell adnunk.

A sumér családban ugyanis - az apa családfői vol
tának hangoztatásával - a családfő mellett mint egyen
rangú (feleség» áll a ház asszonya, akit a családjával
szemben ugyanoly kötelességek terhelnek, mint a fér
jet s aki a családban és a családon kivül a férjével tel
jesen egyenlő jogok birtokosa. Ez egészen modemül
hangzó felfogást igazolja maga a nyelv, amelynek nincs
külön szava a férj és feleség megjelölésére, hanem
mindkettőt a «hitvestárs» (dam} névvel illeti.

A házasságkötés alkalmával a férfi a nő szüleinek
nászajándékot ád,amely talán a valamikori vételházasság
emléke, de lehetséges, hogy egészen más eredetű szo
kás. E nászajándékot - esetleg ahozományához szá
rnitva - a házasságba magával hozza az asszony, aki
hozományával s vagyonával épen úgy rendelkezik, mint
a férfi. Üzleteket köthet, anyagi kötelezettségekkel járó

10*
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jogügyleteket bonyolíthat le, a háztartási gondoktól
szabad idejében rendszeres társadalmi életet élhet, tanu
ként szerepelhet s tetszése szerint használhatja fel a
rendelkezésre álló anyagi javakat.

Bizonyos az is, hogy a sumér házasság törvénye
sen egynejű. E törvényes egynejűség azonban csak any
nyit jelent, hogy a férfinak csak egy teljes jogú felesége
lehet, de nem zárja ki azt, hogy az egyetlen hitves
mellett a törvénytől tűrt ágyasai és rabszolganői ne
legyenek. Valószínű, hogy a törvényes egynejűség is
csak arra az esetre korlátozódott, amikor a házasság
célját fiúörökös születésével elérte. Ha az asszony mag
talannak bizonyult, a férj örökösnyerés céljából mellék
feleséget vehetett, akinek gyermeke a hitves gyermeke
gyanánt számított.

Nagyban és egészben ugyane keretek közt moz
gott a babilóni házasságjog, azzal a különbséggel, hogy
a férfi és nő egyenrangúságát a sémi nem igen bírja
megérteni. Akultúrterületre beköltözvén, akarva nem
akarva, átveszi ugyan az ott talált szokásokat, de azo
kat a magával hozott világnézettel itatja át. A babilóni
házasságjog ilyformán két heterogén összetevőnek az
eredménye, amelyben hol az egyik, hol a másik érvé
nyesül jobban. Bár e jogi komplexumot szövevényeire
szétbontani ma már nem igen lehetséges, bizonyos az,
hogya babilőni jognak a házasságra vonatkozó fejezete
jórészt sumér eredetű s ahol az asszimál, vagy a többi
sémi népek házasságánál tisztultabb felfogással találko
zunk, ott általában a sumér jog utóhatásaival kell szá
molnunk.

A babilőni jog értelmében a házasság eljegyzéssel
kezdődik, szerződéskötéssel végződik s az elhalással vagy
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válással szűnik meg. A szerződő felek azonban nem a
házasságra lépő férfi és a nő, hanem a szülők, akik
egyrészről a fiúk számára - ha az még nem nagykorú 
másrészről a leányra vonatkozóan kötnek egyességet
(HK 128. §.). A leány tehát tulajdonképen tárgya a
szerződésnek. Maga a szerződés alapjában véve adás
vételi szerződés, a házasság pedig elv szerint vételházas
ság. Törvényes házasságot kötni szerződés nélkül époly
kevéssé lehet, mint egyéb adás-vételi ügyletet. A szer
ződés aláírásával s a vételár (terbatu) lefizetésével az
asszony az atyai hatalom alól a férj hatalma alá kerül.
Bármelyik fél bánja is meg az üzletet a házasság con
summálása előtt, csak annyagi áldozatokkal léphet
vissza (HK 159- I 6I. §.). A rideg adás-vétel elvét vala
melyest enyhíti a hozomány, amely azonban jellem
zően az «ajándék» (seriqtu) nevet viseli s a férj részé
ről a nőnek szánt «adomány» (nudunnu). A vagyon
felett való szabad rendelkezési jog is bizonyos módosu
láson megy keresztül s haszonélvezeti joggá alakul át.
A férj ugyan köteles e jogot tiszteletben tartani s a
házasság felbomlása esetén a hozományt hiány nélkül
visszaadni, de nem a nő, hanem a nő családja, az «atyai
ház» miatt (HK 138.).

Ugyancsak a vételházasságból folyik a házassági
hűség babilőni felfogása. Eszerint az asszony csak a
saját, a férj csak a más házassága ellen véthet. Az asz
szony és csábítója halállal bűnhődhetnek - nem azért,
rnert a házasságot, hanem mert a férj tulajdonjogát sér
tették meg (HK 129. §.). E rideg felfogás egészen odáig
megy, hogy a házasságtörő férfi büntetése is teljesen attól
függ, vajjon a férj hűtlen feleségét halállal bünteti-e, vagy
sem. Az asszony ellenben sohasem léphet fel férjével
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szemben hűtlenségi pörreI. A nő hűségi kötelezettsége
- halálbüntetés terhe alatt - még abban az esetben is
fennáll, ha férje az eltartásra szükséges anyagiak hátra
hagyásával eltávozik vagy hadifogságba kerül. Arneny
nyiben az asszony «ennivaló» nélkül marad hátra, «más
házába vonulhat», de a visszatérő férj, ha igazolni tudja,
hogyvis major következtében maradt el,visszakövetelheti
a feleségét s az asszony második házasságában született
gyermekei apjuk házában maradnak. (HK 133-135. §.)

A sumér idők óta érvényben van a törvényes egy
nejűség, ami annyit jelent, hogy egy férjnek csak egy
törvényes hitvese lehet. E hitves megkövetelheti házi
asszonyi jogainak tiszteletbentartását, de abba, hogy
férje hány ágyast és rabszolganőt tart, nem szólhat bele.
Az esetben pedig, ha magtalan, joga van kijelölni azt a
mellékfeleséget, akitől törvényes ivadékot óhajt «kapatni»
a férjével (HKI45 §). A magtalanság esetére engedélye
zett mellékfeleség egy érdekes házassági formának adott
életet. Ha az általában vagyonos, tehát kivánatos náditu
papnő ment férjhez, akinek nem volt szabad gyermeket
szülnie, a házasságba mint «nővért» mindjárt egy pótfele
séget vitt magával, aki helyette az örökös-állitás kö
telezettségének (HK 145 §.) eleget tett. A házassági
szerződésbe ez esetben mindkét asszony neve belefog
laItatott s a két asszony egymással is szerződést kötött
a náditu főfeleség voltának a biztosítására.

Az ily tágan értelmezett egynejűség is csak ugyan
abban az időben kötelező. Ha a férjnek a felesége nem
tetszik, minden akadály nélkül elbocsáthatja, csak hozo
mányát kell megtéritenie s elbocsátása fejében a vétel
árát kifizetnie, ha az asszonynak nincs gyermeke; ameny
nyiben pedig az asszony már gyermeket szült, a
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gyermek felnevelésére szükséges anyagiakat kell ren
delkezésre bocsátania (BK 137-140. §§.). "

Az asszony ellenben férjéhez kötött. O is meg
indithatja ugyan a válókeresetet a férj ellen, de csak
nagy kockázattal: ha súlyos «elhanyagolás» címén
emelt vádjai nem bizonyulnak valóknak, könnyen éle
tével lakolhat (BK 14 1 - 143. §§.).

Az egész nép lelki alkatának megfelelően az asszir
házassági jog jóval nyersebb s a nővel szemben kimé
letlenebb, mint a babilóni. A különbséget legjobban
szemléltetheti az asszir törvénygyűjtemény két paragra
fusa. Az egyik a válásról szól: «Ha egy férfi feleségét
elbocsátja, ha akar, adjon neki valamit, ha nem akar,
ne adjon neki semmit s az aszszony vonuljon ki üresen»
(I, 37· §.). A másik pedig a férjnek a feleséggel szemben
való jogait állapítja meg: «[A feleség] büntetéseinek
kiszabata, amelyek e táblán (a törvénygyüjteményben)
[nincsenek megirvaJ: A férfi a feleségét [megverheti],
megbotozhatja (?), füllét ?] szétroncsolhatja, [átfúrhatja ?]
s büntetése nem esik» (I, 58. §.).

A legnagyobb eltérés a babilőni és az asszir házas
ságjog között azonban nem ebben, hanem két olyan
egymással valóseinűen összefüggő intézményben áll,
amelyet az asszirok bizonyára a szubarú őslakosság jogá
ból vettek át. Az egyik a házasságnak egy sajátos for
mája, amely az egyébként általános patriarchális házas
sági forma mellett mint idegen anyag él tovább. E házas
sági forma értelmében a nő nem köteles férje ház- és
családközösségébe átmenni, hanem megmaradhat apja
házában s ott fogadhatja férje látogatását. Az asszir jog
szerint tehát kétféle feleség van: olyan, aki «férje házába
költözött» s olyan, «aki apja házában lakik».
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O,ökösödés.
Sumér, babiloni és asszir felfogás szerint a vagyon

csak a vérszerinti, törvényes leszármazás jogán és foka
szerint örökölhető.

Ez elv következtében a házastársak egymás után
nem örökölhetnek. Ha az asszony hal meg gyermek
nélkül, a házassági ügylet felbomlik: a férj visszakapja
az asszony vételárát s visszafizeti a hozományt (HK
163-164 §§.). A másik lehetőséget, hogy t. i. gyer
mektelen házasság esetén a férj hal el a felesége előtt,

Hammar 'pi törvénykönyve kifejezetten nem emliti, de
különböző paragrafusok utalásaiból kétségtelen, hogy
ez esetben az özvegy a hagyatékból megkapta a hozo
mányát s ezenfelül ellátásra volt igénye, a férj vagyona
pedig a férj családjára szállt vissza.

Másként alakul a helyzet, ha a házasság elérte
a célját s gyermekek maradtak. Ilyenkor az elhalt
anya hozományát nem követelheti vissza az «apai
ház»: «hozománya gyermekeié» (HK 162. §.). Ugyan
csak a gyermekekre száll az apai vagyon azzal a meg-

A másik szokás,amely végső fokon egy valamikori
csoportházasság, vagy inkább családházasságmaradványa,
a mindkét oldalra már az eljegyzéssel kötelező levirátus,
sógorházasság (I, 30-31; 33; 43; 46. §§.). Az asszir
levirátus értelmében, ha valamelyik jegyesfél vagy
házastárs elhal, az életbenmaradott köteles az elhaltnak
legközelebbi életbenmaradt rokonával kelni egybe.
E kötelezettség annyira komoly, hogy - ha csak válás
sal vagy kölcsönös megegyezéssel nem segitenek a
problémán - másodlagosan többnejűséget is eredmé
nyezhet, bár azasszirházasságjog a babilónihoz hasonlóan
a törvényes egynejűség alapján áll.
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szoritással, hogy az életben maradt feleségnek joga van
- egy fiúi örökösrész erejéig - a tisztességes ellátásra
életfogytiglan, vagy mig másodszor férjhez nem megy
(HK 17Ib-172. §§.). A fiúgyermekek a rájuk maradt
vagyonban egyformán osztozkodnak (HK 165-166 §§.)
a leánygyermekeknek azonban örökösödési joguk nincs,
csak az apai vagyonból megfelelő kiházasításra és hozo
mányra tarthatnak igényt. Az apa szándéka szerint kivé
telesen örökölhet azonban - sőt teljesen szabad ren
delkezési jogot kaphat öröksége fölött - az olyan
leány, aki valaminő papi rendbe lép (HK 178-184. §§.).

Miután minden fiúnak egyformán van joga ahhoz,
hogy a szülei vagyonából feleséget vegyen magának,
ha az osztozkodáskor még nőtlen fiú volna, a hagya
téki tömegből előbb a feleség leendő vételárát kell el
venni (HK 166. §.). Nem számítódik be azonban az
örökségbe az az ajándék, amelyet az apa még életében
«fiának, aki szemében kedves» a törvény által előirt

formában adományoz (HK 165. §.). Az apának a törvé
nyes házasságon kivül - rabnőtől - született fia, ha
azapa életében a magáénak elismerte őt, az apai vagyon
ban egyformán örököl a hitves gyermekeivel, a hitves
hagyatékára azonban természetesen nem tarthat igényt.
A hitvestől született fiúnak azonban megvan a joga,
hogy az örökrészek közt válogasson (HK 140 §.). Ha
az apa rabnőtől született fiait életében nem törvénye
sitette. örökösödési joguk nincs ugyan, de felszabadítau
dók épúgy, mint anyjuk, akinek ezenfelül az ura vagyoná
ból életfogytig szóló ellátásra van igénye (HK 17Ia §.).
A szigorü következetességgel végigvitt vagyonjogi
elmélet érvényesül abban az esetben is, ha féltestvérek
osztozkodnak. Az egyanyától valók ugyanis egyformán
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részesednek az anyai, az egyapától valók pedig az apai
vagyonban (HK 167.; 173-174; 177. §§.).

A fiaknak az örökségre való joguk annyira erős,

hogya szülők nem korlátozhat ják a jogot a megoko
latlan kitagadással sem. «Ha a fiú súlyos vétket ... nem
követett el, az apa a fiát az örökségből ki nem tagad
hatja», ha pedig súlyos bün terheli is, első esetben bírói
dorgálássalszabadulhatakitagadás eWI(HKI68-169.§§.).

Örökhefogadás.

Az ivadékok után való ösztönszerű vágyódást a
mezopotámiai felfogás a másvilágról szóló tannal
(II, 41.) támogatja és erősíti. Eszerint a lélek halál utáni
állapota attól függ, elvégeztetnek-e a halottért az évente
előírt halotti áldozatok vagy sem. Hogy tehát a más
világi élet nyugalmában azoknak is részük lehessen,
akiket a természet, vagy törvény a természetes ivadé
koktól megfoszt, gondoskodni kellett a részükre tör
vényes ivadékokról, akik lelki üdvükért a halotti áldo
zatokat bemutassák.

Ily törvényes ivadékot az örökbefogadás segít
ségével lehet állítani.

Miután a másvilági nyugalom mellett a földi szem
pontok is az örökbefogadásnak kedveztek, az utódszer
zésnek ez a módia - a ránk maradt nagyszámú örökbe
fogadási szerződések tanusága szerint - feltűnő ked
veltségnek örvendett. Ily úton gondoskodtak öregsé
gükre támaszról a gyermektelen házastársak, a meddő

ségre kárhoztatott papnők, a herélt udvari hivatalnokok
s általában az örökbefogadás kényelmes formájában
történt a rabszolgák felszabadítása, sőt - a kasztszerű

iparűzés miatt - ax iparra való nevelés is.
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Az örökbefogadási szerződések lényege és leg
egyszerűbb formája a következő:

«Samas-tappúsu Tabbilum örököse. Tabbilum Sa
mas-tappúsut felruházta az örökösséggel. Samas, Aia,
Marduk (istenek) és Srin-muballit (király) nevére es
küdtek».

Az örökbefogadók és örökbefogadottak közt tá
madható ellentétek esetenként való kiküszöböléséről a
szerződésekben rendszerint pontosan körülirt feltéte
lekkel gondoskodtak, de maga a törvény is tartalmaz
általános érvényű intézkedéseket. amelyek mindkét fél
jogát védik a másik esetleges túlkapásai ellen.

Ezek szerint a szabad elhatározásból kötött örökbe
fogadási szerződés egyoldalúan meg nem semmisíthető

(HK 185-186. §§.). Ha az örökbefogadott megtagadja
az örökbefogadókat. rabszolgasorra kerül; a nevelő

szülők pedig, akik vétenek fogadott gyermekük ellen,
«házukban vesztesek» lesznek (sumér családi törv.
I-4. §§.). Különösen védi a törvény a heréltek és
meddővé tett papnők jogait. Ha fogadott gyermekük
«Te nem vagy apám! Te nem vagy anyám! 
mondja: a nyelvét vágják ki»; ha pedig «apja házát
megtudakolván, nevelőatyját vagy nevelőanyját meg
gyűlölve apja házába megy: a szemét szúrják ki» (HK
192 - 193. §§.).

4. Életmód.

Ha a Mezopotárniából eredő feljegyzéseket és ké
peket a kultúra ősiségében rivális egyiptomiakkal össze
hasonlitjuk. az első tekintetre világossá válik, hogy az
cufrátmenti polgár kitűnő földmíves, iparos, kereskedő,

jogász, katona volt ugyan, de életmíivészet dolgában
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Lakás.
Az ásatások tanusága szerint Mezopotámia magán

emberei az otthon (ab: aptu) külső kényelmével szemben
nem támasztottak különös igényeket. Altalában vályogból
készült házuk (é: bétu) apró szobáinak ridegségét alig
enyhítette a meszelés vagy festés, szobáik padlója leg
gyakrabban egyszerűen döngölt agyagföld. amelyet itt
ott gyékénnyel vagy szőnyeggel födtek. Még nagyobb
házakban is csak a fürdőszoba (é-tu 1: bét rimki 1) és klo
zett (musabtu, bét z-i 1, bét musrdti) padlója készült asz
faltból. Az ablak (abba 1: aptu, birru, musértu) - leg
alább a régebbi időkben - ismeretlen fogalom volt.
Valamelyes világosságot a szobák az udvar felől nyitott
ajtón s a falakra fektetett tetőgerendák (ur: gusúru)
közein át kaptak.

Mint az a törvényeknek a házbérletre vonatkozó
rendelkezéseiből s a fennmaradt lakbérleti szerződések

ből következik, a lakosság legnagyobb része nem bírt
saját házzal, hanem bérházban lakott, amelyért évente
116-6 seqelt (0.30-10.55 pengő) kellett fizetnie a ház
nagysága és minősége szerint, E bér az akkori viszonyok
szerint épen nem mondható kicsinynek, hiszen egy
35 mZ területen fekvő ház felépítése mindössze 2 seqeloe
(3"52 pengő) került (HK 228. §.).

messze elmaradt nilusparti kollegája mögött. Az össze
hasonlítás egyébként minden társadalmi rétegre körül
belül hasonló eredménnyel végződik, kivéve talán Asszí
riának utolsó nagy uralkodóját Assúr-bán-aplit (668
626.),aki a legnagyobb testi fáradságból s az elpuhultságig
fajult kényelernböl, a test és a szellem legkülönbözőbb

gyönyöreiből egyaránt utolérhetetlen művészettel vette
ki a maga részét.
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. A lakás bútorzatáról képeink és hozományjegy
zékeink adnak felvilágosítást. Ezek szerint egy közepes
ház felszerelése általában I-2 ágyból (nad :ersu, ma
já/u), 4-6 székből (gura: kussrú} I asztalból, (bansur:
passúru} I-2 zsámolyból (galtab : qaltappu), néhány
agyag és gyékényládából {plsran :pisrannu) s az ajtóból
(ig: daltu) állott, amely bútorszámba ment s a lakó tulaj
dona voIt.

Divat.
A sumér idők rendes ruhája (tug: lubustu, cubdtu,

tédiqu) egy gyapjas szoknya, amely deréktól valamivel
térden alulig födi a férfiakat és nőket egyformán. Az
előkelőbb nők ruhája hosszú és széles sál, amely a keb
lükön és derekukon kapcsolódott s apalvállat elfödve
a jobbot szabadon hagyta. Ünnepélyes alkalmakkor
ugyanígy viselik gyapjas vagy sima ruhájukat a férfiak
is. Egy női szobor tanusága szerint Gudea idejében
(a 3. évezred közepén) a sálruhát oly módon is szokás
volt hordani, hogy a két vége a két vállon átvetve, elől

lecsüngött. Ugyanez időben a férfiak szélesen felhajtott
szélű gyapjúsapkával födték be a fejüket. Egyébként a
lakosság - legalább a déli részen - nemre és rangra
való tekintet nélkül mezitláb járt. Míg a nők - a szob
rok alapjánítélve, nem tulságosan sűrű-hajukatkontyba
tűzve, vagy hosszan leeresztve viselték s szalaggal kötöt
ték le, a férfiak arcukat és fejüket csupasara borotválták.

A sémi hódítás a ruházatban alig járt különösebb
változással. Mindössze annyi az újítás, hogy - talán
csak az északibb vidékeken - a Kisázsia felől elterjedt
lábbeli is megjelenik a Tigris és Eufrát közében. Való
színű azonban, hogy a cipőt és a sarut csak az utcán
hordták s benn a lakásban, valamint a templomban
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levetették. A sumér ruházatot minden további nélkül
átvevő sémi nem tudta rászánni magát arra, hogy ter
mészettől dúsan növő fekete haját és pompás szakállát
is áldozatul hozza a divatnak. A fennmaradt szobrok és
képek tanusága szerint Bábel és Assúr sémi uralkodói
szemmel láthatóan büszkék rendkívül gondozott, esi
gákba bodorított s olykor gyöngysorokkal ékített férfi
díszükre.

A későbbi idők öltözködésének irányát a kassú
.divat adja meg. A kassú uralkodók idején (1746- II71),
a régi kényelmetlen sálruhát a kényelmesebb mozgást
engedő s a férfiaknál könyökig érő, vag) hosszú, a nők

nél pedig rövid ujjú ingruha váltja fel, amely azután
minden korban megmarad a ruházkodás alapjának. Az
inget férfiak és nők egyaránt megkötik a derekukon.
Idők folyamán a lenből készült inghez szövet felsőruha

és köpeny járul s egyre áltaiánosabb lesz aszandálok,
cipők s a hűvösebb vidékeken a harisnyák hordása.
A felsőruhák a barbár kassú izlésnek megfelelően 
amely rendkívüli módon megnyerte a babiloniak, de
főképen az asszírok tetszését is - az előkelőbbeknél

és uralkodóknál gazdagon díszítettek. Különösen a min
tázott szövésíi, szegélyekkel és hímzésekkel díszes kö
peny gyakran valóságos iparművészeti műremek. A férfi
divatnak - mint ez már Herodotosnak feltünt (Hist.
I, 184-) - elengedhetetlen kiegészítője a pecsétlőhenger

(II, 84.), melyet minden polgár öntudatos büszkeséggel
hordott, mint jogi személyisége jelvényét.

Erdekes, hogy az asszonyok öltözéke, amely az
alapelvekben egyezik aférfiakéval,sokkal kevésbbé díszes,
mint az erősebb nemé. A gyöngébb nem vágyát a csil
logás után, úgylátszik. tökéletesen kielégítették az ék-
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szerek: a láb- és karperecek, fülbevalók. mell- és nyak
ékek és gyűrűk. A társaságbeli nők egyébként fejkendőt
s az utcán - legalább Assziriában - fátyolt hordtak.

Az asszir törvénygyüjtemény (I. t. 42. §.) egyrészt
előírja az asszonyok és férjes papnők részére az utcán
kötelező fátyolviseletet, másrészt fülvesztés és botozás
terhe mellett szigorúan eltiltja ettől a rabnőket és öröm
leányokat.

Tisztálkodás.

Mezopotámiában az éghajlat s a rendkívül nagy
számú tetű (uh: uplu, nábu), bolha (pursll'u) és egyéb
élősdi miatt elsőrendű fontosságú a tisztálkodás kérdése.
Valószínűen ez volt az indítóoka annak is, hogy a
sumérok arcukat és fejüket egyformán kopaszra borot
válták. Higienikus célokat szolgáltak a magánházakban
is elég gyakori fürdök, a különböző illatos olajok és
kenőcsök, amelyek az étellel és ruházkodással egyfor
mán fontosak nak számítottak. Már a sumér időkben ér
tettek ahhoz is, hogy nátriumból (? nitiru]? és zsiradék
ból valaminő szappant készítsenek s ezért nagy kérdés,
hogy e rendkívül fontos találmány csakugyan északi
népeknek köszönhető-e, mint azt általában hiszik.

A dolog természeténél fogva gyér adatainkat s a
költői irodalomban előfordulóutalásainkat (ll, 34-) össze
foglalva, valószínűnek látszik, hogy az ókori Mezopo
tárnia lakói a tisztálkodás tekintetében előnyösenkülön
boztek mai honfitársaiktól. Legalább is nyugodt lelki
ismerettel alig alkalmazhatnók rájuk azt a mondást,
hogy, amely népnél a rituális mosakodások nagyon
elterjedtek, az rendszerint nagyon piszkos.

, Egiptomi kölcsönszó (I).
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Táplálkozás.

A táplálkozás kérdése Mezopotámia áldott földjén
nem okozott túlságos gondokat. Igaz ugyan, hogya
drága húsétel még a tehetősek asztalára is vajmi ritkán
került, de az éghajlati viszonyok következtében nem is
igen érezték a hiányát.

Az átlagember táplálékát (suku : kurummatu) a
lepényszerű kenyér (ninda: akdlu}, datolya, tej és külön
böző tejtermékek, hagyma és fokhagyma, amely még «az
isten és király asztalán» is egyik főfogás volt, szolgál
tatta, A sütés-főzés - bár a bülönbözö tűzhelyek (gunni :
kinúnu; ulai: tinuru; gir: kíru) minden háztartásban
megtalálhatók - a tüzelőszer nehéz beszerezhetősége

miatt korántsem volt annyira összekötve a táplálko
zással, mint nálunk.

Amennyire adataink alapján megitélhetjük, a sza
kácstudomány nem is állott tulságos magas fokon.

Az étlapon leggyakrabban szereplő főtt étel a sűríi

lisztpép (risrurra i : zisrurru ; pappas:;?: pappasru), a
legritkább a húsleves (mé séri) s a vele kapcsolatos
főtt hús (baslu) vagy sült (sumú).

Akár a hideg, akár a meleg konyhán bőven szere
peltek a salátafélek és gyümölcsök, amely utóbbiak kal
a tésztaneműeket is kombinálták. Az eddig ismert leg
régebbi kalácsféle az Urukagina (kb. 2670) korában
már emlitett almáslepény. Kedvelt nyalánkság a tej
színből, mézből, olajból, gyümölcsből stb. álló gyü
mölcspép (mirsru),

A gazdagabb házak konyháiból, ahol rabszolganők

süröghetnek a sütés-főzés körül s a tüzelő és hús ára
nem okoz problémát, természetesen változatosabb fogá
sok kerülnek az asztalra.
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Szegénynek és gazdagnak egyformán szűkreszabott

azonban a kosztja, ha az ellenség huzamosabb ideig
ostromolja a várost s az élelem fogyatékán van. Fel
irataink szerint ilyenkor az anya nem nyitja ki ajtaját
a leánya előtt s a leány kizárja anyját, sőt előfordulhat,

hogy leszedik az ajtókat tartó bőrt és azzal csillapítják
az éhségüket.

A napi étkezés (bur :naptánu) reggel (naptán séri),
talán déltájt s végül este (naptán liláti) történt.

«A Tigris, Eufrát, ciszterna vagy csatorna édes vize»
mellett a legkülönbözőbb hűsitő és szeszes italok állottak
Mezopotámia megszomjazott lakójának a rendelkezé
sére. Az árpából, kölesből vagy búzából komlóval készült
sörök (II, 79.) egy háztartásból sem hiányoztak s az
étkezés rendes befejezője a sörözés, amelyben azonban
- úgy látszik - csak a férfiak vesznek részt.

Névadás.

Mivel mezopotámiai felfogás szerint a név (mu:
sumu) és a létezés azonos fogalmak, az újszülöttnek a
boldog apa bizonyára azonnal a születése után nevet
adott. A személynevek művelődéstörténeti szempontból
rendkivüli fontosságúak, mert koruknak egész gondol
kodását visszatükröztetik.

A sumér családi élet melegségére engednek kö
vetkeztetni a~ olyan tulajdonnevek, mint «Csöppség»
(Turturra), «Elet» (Namri), «Bőség» (Lala), «Éljen»
(Hétil) stb.; a vallásos érzületet árulják el a theopho
rikus nevek: «Ba'u szolgája» (Ur-Ba'u), «Az én Uram
jó» {Enmu-dugga}, «Az Ég Királya hozta» (Lugal-anna
mundu), «Az Eg Háza hozta» (É-anna-du) stb. s lojális
állampolgárok gyakran felhasználják az uralkodó nevét

Dávid Antal: Bábel Es Assur. n. II
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gyermekeik nevében: Sulgi-u-namtila (e Sulgi [király]
az élet füve»), Gin- Gudea (vGudea szolgálója») stb.

A sémi nevek nagyrészt a sumérok egyszerű for
dításának látszanak: Daqqu(<<Kicsiny»), Gubbubu (~Ko

pasz»), Ummu-táhat (<<Az anya jó»), Si-lú-dárat (<<Eljen
soká»), Samas-Lamasszi (<<A Nap az én Orangyalom»),
Adad-sum-iddill {eAdad nevet adott»), Hammu-rdpi
{eAmm. isten gyógyít») stb. E hasonlóság azért fe1tünő,

mert a mezopotámiai sémiek személynevei másrészről

megegyeznek a Mezopotámián kivüli sémi nevekkel.

Társas érintkezés.
Az érintkezés formaságai, mint akár a modern

keleten, az ókori Mezopotámiában is rendkívül ünne
pélyesek voltak. Az udvariasság elemi szabályai közé
tartozott a köszönés, amely valószinüen a homlokhoz
emelt kézzel s «üdv neked» (Lt't sulmu ana kdsa) sza
vakkal történt. Az előkelőbb előtt mély meghajlás volt
a kötelező, az uralkodót pedig földreborulva kellett
üdvözölni.

A társalgás bevezető kérdései a hogylétre irányultak
(sa'állt sa sulmi «a jólét iránt kérdezősködni») s elm u
lasztásuk súlyos udvariatlanságot jelentett.

Levelezés.
A stereotip udvarias frázisok nak ugyanaz a hal

maza, ami a szóbeli érintkezést jellemezte, jelentkezik a
rengeteg levélben is, amely ma már szinte feldolgoz
hatatlan tömegekben áll a kutatók rendelkezésére.

Az élet legkülönbözőbb megnyilvánulásaira vonat
kozó levéltárgy - főleg, ha a levél magasabb rangú
személynek szól - olykor csaknem elvész a kísérő



SZOCIÁLIS KULTÚRA 163

jókívánságok és áldások áradatában. A rendes levél
formula arra vall, hogy a levél az élőszóval való üze
netből fejlődött ki. A minden levél élén olvasható
«NN-nek mondd, hogy MM így (szöl)» szavak nem
egyebek, mint az üzenetvivőnek adott parancs írásba
foglalása. A későbbi időben s Asszíriában e frázisból
általában csak címzett és küldő neve marad meg. E cím
után következnek a címzett rangja szerint hosszabb
vagy rövidebb - de a tulajdonképeni levélnél gyakran
hosszabb - áldások és jókívánságok, valamint a saját
hogylétről való tudósítás.

A kis agyagtáblán ezek után alig marad már hely
annak a mondanivalónak a számára, ami miatt a levél
Íródott. Sajátságos módon hiányzik azonban az egye
bütt oly divatos levélbefejező formula: a szöban forgó
kérdés szűkszavű letárgyalásával be is fejeződik a levél,
amelynek a végén legfeljebb annyi áll még, hogy «siess !»

Temetés.

Bármennyire ragaszkodott is a földi élethez a babi
lóni és asszír, végül neki is meg kellett halnia. A halál
beálltával felhangzott a hozzátartozók és siratók jajga
tása (II, 221.). A hátramaradottak megszaggatták ruháju
kat s a földön ülve hajukat és szakállukat tépték; úgy
gyászolták az elköltözöttet.

A temetés, amelynek egyházi intézője a gaIa: kaltí
(11,46.), bőséges halotti áldozatok s bonyolódott abszo
lúciós szertartások (kis:I'igga: hisrpu) mellett történt,
hogy az elhunyt lelke a másvilágon nyugodalmat találjon.
(11,41.) Az uri ásatások - Urukagina (kb. 2670) fel
iratait megerősítő - tanusága szerint a 3. évezred
elején a gyékénybe burkolt holttestet a sírüreg fenekén

II*
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elhelyezett gyékényre (ektették. Összekulcsolt kezébe,
vagy a szája mellé - agyag, vagy réz - ivópoharat
tettek s kétoldalt különböző ételt és italt tartalmazó
edényeket állítottak. Minden halott magával vitte a sírba
ékszereit és az életében használt fegyvereit, szerszámait,
pecsétlőhengerét stb. A megállapítható legrégibb ko
porsó egy jókora cserépfazék vagy kád volt, amelybe
talán guggoló helyzetben - belegyömöszölték a holt
testet. Később két fazekat illesztettek össze, majd divatba
jött a hosszúkás «papucskoporsó», amelybe lábbal dugták
bele a halottat s a fejnéllevő nyilást egy diszitett fedővel
zárták el. A legutolsó időkben - valószinü1eg egyiptomi
hatás alatt - előfordul az emberalakú, ugyancsak cserép
ből készült múmiakoporsó is, amelynek fejrésze emberi
fejet ábrázol. Talán a legrégibb időktől kezdve a fa
koporsók nyomai is megállapíthatók, már amennyire
a sírmezők famaradványai alapján következtetni lehet.

A szokásos temetési mód az elföldelés, amely mel
lett azonban - a fennmaradt égett embercsontok alap
ján ítélve - valószinüen az elégetés is dívott. Akár
elégették a halottat, akár nem, közös temetőbe, «a város
magasztos helyére» került, ahol a sírt (geg-rma: gegúnu)
gondosan lezárták és elföldelték. hogy a szelleme (gédim :
etimmu} vissza ne járjon kísérteni.



IV. SZELLEMI KULTÚRA.

l. Tudomány.

Az ókori Mezopotámia népeinek a tudománya a
legszorosabban és legbelsőbben összefügg a tudományok
tudományával, a teológiával. A világ és az élet nyuj
totta problémák - amelyek felvetésére és megoldására
igazán elismeréstéraemlőbátorsággal vállalkoztak-első
sorban nem önmagukban és egymással való összefüg
gésükben érdeklik őket, hanem a világ felett álló maga
sabb hatalmakhoz, az istenekhez való vonatkozásukban.

Az eléjük táruló jelenségek magyarázatára irányuló
legelső lépésük túlvitte őket az érzékelhető és érzék
fölötti határvonalán: minden megnyilvánulásnak köz
vetlen előidézője az istenség, illetve, miután a természet
megnyilvánulásai nem egyöntetüek, hanem egymással
szemben is jelentkezhetnek, valamely istenség. Istenek
irányítják a csillagok mozgását, a szelek járását, az esőt,

árvizet csakúgy, mint azemberek sorsát sa fizikaiés kémiai
jelenségek ugyancsak isteni beavatkozás eredményei.
A tudomány célja pedig az, hogya nagy természetben
megnyilvánuló isteni akaratot, illetve a különböző iste
nek akaratmegnyilvánulásait kinyomozza s ezekből az
istenség természetére és a vele való közlekedés szabályaira
vonatkozó megállapítások eszközöljön.

Bár ily formán modern értelemben vett tudomány-
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ról aligha beszélhetünk, azt el kell ismernünk, hogy
Mezopotámia lakói a jelenségek megfigyelésében. a
természeti erők szabályszerűségeinek kifürkészésében,
sőt a különböző jelenségek összefüggéseinek feltárá
sában egészen tiszteletreméltó eredményeket értek el.

Világkép.

Sumér és akkad felfogás szerint a világmindenség
kettős tagozatú. A legfelső régió 'az istenek lakóhelye,
a menny (an, baras?: samú), amely üvegburaszerüen
feszül ki a földi világ fölé. Köralakú alapzata az égi
óceánba van cövekekkel Ieerősítve s a viztől - hason
lóan a partmenti épületekhez - két oldalról töltés
(supuk samé «azég töltése») védi.A menny maga három
szférára oszlik: legfelső a luludanitu-kőből álló «Anu
Ege»; ez alatt foglal helyet a sz-aggilmut-kőből álló ég,
Babilóniában Marduk sAsszíriában ASS1tr lakóhelye; a
földhöz legközelebbi a kék jáspisból álló ég, ahol az Igigé
laknak s amelyen a csillagok járják előirt útjukat. Más
verzió szerint hét égi szféra borul a föld fölé; való
szinűleg azért, hogy a hét «bolygó» egymástól zavarta
lanul tehesse meg az útját. A menny alapzatának keleti
és nyugati felén egy-egy kapuval védett kettős hegy
áll, amelyen át a Napisten reggel felkél s este alámerül.

Az ég alapzatán belül elterülő óceánon - mint
a mai araboktól guffanak nevezett felfordított kosár
csónak - úszik a tejút kötelé vel az éghez erősitett föld
(ki: ircitu), amely az éghez hasonlóan három vagy hét
régióra tagozódik. A hármas tagozás szerint a felső régió
lakói az emberek, az alsóé az Anunnaké, az alvilág istnei,
középütt pedig székel Enki (Eli), a földalatti vizek istene.
A felső régió legmagasabb pontja a «Hegyház» (éltur :
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ékurru], Enlil isten tartózkodási helye. A legalsó föld
ben van a hét fallal övezetts az alvilági folyótól körül
folyt alvilág {arala : arallú), amelynek közepéri áll
Ereskigal palotája.

Az egy egészet alkotó mennyei és földi világot az
égi óceán veszi körül. ~z óceán vize, amikor «meg
nyilnak az ég ablakai» eső alakjában hull a földre, míg
a földi folyó- és állóvizek a földi óceánból erednek,
illetve azzal állnak összeköttetésben.

Csillagászat.

Az ég belső felén elhelyeződő csillagsereget a leg
primitívebb . megfigyelő is hamarosan két csoportra
osztja szét, Eszre kell vennie, hogy míg a csillagok leg
nagyobb részének a föld körül való járásában válto
zatlan az egymáshoz való viszonya, néhány csillag egé
szen egyéni módon változtatja a helyét. Ha Ciceróvall
«balgaság»-nak kell is bélyegeznünk a babiloniak amaz
állítását, hogy csillagászati feljegyzéseik kezdetei 470,000,

- sőt Eplgenes szerint, akit Piiuius «egész komolyan
veendő író e-nak tart," 720,000 - évre nyúlnak vissza,
kétségtelen, hogy Mezopotámia lakói ez alapvető meg
állapításokat már a Kr, e. 4. évezredben megtették. Saj
nos, különböző korokból eredő s legtöbbször elszórt
ékiratos csillagászati feljegyzéseink ez ideig nem enge
dig meg, hogy a sumérek és akkádok csillagászati isme
reteinek fejlődésérőlteljesen pontos képet alkothassunk.
Annyi azonban kétségtelen, hogy e téren a kultúra
korántsem volt annyira stagnáló, hogy, mondjuk, a Kr,

I De divinatione I, 19.
2 Historia naturalis VII, 57.
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e. 3. évezredből eredő fogyatékos adataink a 7. század
ból származó adatokkal lényegbe vágó tévedések ve
szélye nélkül kiegészithetők lennének.

Az mindenesetre egészen bizonyos, hogy azok a
meglepő csillagászati ismeretek, amelyeket a klasszikus
ókor a babilóniaknak tulajdonít, nagy részben egészen
késői - Bábel bukása utáni - eredetűek s már név
szerint is ismert csillagászok: Naburianos' Kidenas?
Sudines» Seleukuss kutatásainak eredményei.

A régebbi idők csillagászati ismeretei, bár éles meg
figyelőkészség és elmés kombinálótehetség bizonyságai,
bizony még nagyon messze esnek a tökéletességtől.

Az állócsillagok nyugodtan legelészőnyájában saját
útját járja a hét bolygó (Bibbu, «bak»}: a Nap (Samas),
a Hold (Szin),a Merkúr (Bibbu, )t~ú~oX1jv: eBak»), a Vé
nusz (Dilbat = deAe~lX't), a Mars (Zabbaténu}, a juppiter
(Sulpa'é, v. Mulu-bobbar = .MOAO~CX~CXp, «Fehér Csillag»),
a Szaturnusz (Kaimánu). Érthetően különös figyelem
tárgya volt a két legnagyobb «bolygó», a Nap és a
Hold- «az ég és a föld őrzői» (maccdr samé ú ir~iti),

amelyek útjára, egymáshoz és az állócsillagokhoz való
viszonyára vonatkozóan sok érdekes feljegyzés maradt
{enn a legkülönbözőbb időkből.

Az állócsillagok közül elsősorban azokkal foglal
koztak, amelyek előtt a bolygók elhaladnak s a fenn
maradt nevek és szimbolikus csillagzatképek tanusága
szerint bizonyos, hogy az állatöv csillagzatainak mai

I Nabű-rimanni, kb. 425-ben Kr. e.
2 Kidinnu, Nagy Sándor halála után.
a Sum-iddin, a harmadik században.
4 A heliocentrikus világrendszer hirdetője Kr, e. a máso

dik század közepén.
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megjelölése nagy részben Mezopotámiából származik.
Féltünő azonban, hogy az ekliptikának tizenkét -30

300-OS állatövi jelre való tagolásáról csak Il Dárius
idejéből van biztos adatunk.

A Rák- és Baktérítő közt elhúzódó csillagokat
három övre osztották: középütt - az égi egyenlitő

két oldalán - feküdt «Anu útja», ettől északra Enlilé,
délre pedig Enkié. E hármas felosztás értelmében Anu
uralma alatt állott 23, Enlilhez tartozott 33 sEnkihez
r jcsillagkép. A csillagképekről összeállitott s a harmadik
évezredig visszamenő számos csillagkatalógus arra volt
hivatva, hogy az elődök megfigyelését az utódok rend
szeresen összegyüjtve kapják kézhez. E katalógusok a
csillagok nevén és leírásán kivül a heliakus (a nappal
együtt való) csillag-felkelték és lenyugták idejét, a
szembenállásokat, az egyes csillagoknak egymástól való
távolságát, a bolygók keringési idejét, a nappálok és
éjielek hosszát tartalmazzák.

A pontos feljegyzések levetővé tették a törvény
szerű ismétlödések észrevételét s ezzel bironyos csil
lagászati események kiszámitását. Arra ugyan nincs
adatunk, hogy a napfogyatkozásokat előre tudták volna
mondani, - sőt Diodoros kifejezetten az ellenkezőt

állitja I -, de a 8. századtól kezdve a holdfogyatkozá
sokat (antalu : attalú; ad-lru sa Sein) a csillagvizsgáló
intézetek mindig pontosan jelezték.

Idők folyamán az egyes jelenségek magyarázatában
is sikerült az egyszerű szemléleten túljutniole s az optikai
csalódásokat megállapitva az észleleteket korrigálniok.
Rájöttek arra, hogy a holdnak nincs saját fénye, s hogy

I II, 29. I. skk.
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Naptár.
A csillagászattal a legszorosabb összefüggésben áll

a babiloniak és asszírok naptártudománya, amelynek
görög, illetve római közvetítéssel modern naptártudo
mányunk egyenes utóda. Az időt Mezopotámia fogta
meg számunkra! A fejlődés e téren az egyre ponto
sabb észleleteknek a suméroktól megvont kereteken
belül történő értékesítésében, a napnak a hónappal és
évvel való minél tökéletesebb összhangba hozásában áll.

A naptárnak egysége a nap (wi: timu), amely
különböző korokban különböző napszakkal -- este,
reggel vagy éjfélkor - kezdődött. A napot a nappal
(anne], ud: urrú, tili/u) és éjjel (gé: músu) két terrné
szetes - tavaszi és őszi napéjegyenlőségkor egyforma
- részre osztja, amelyek mindegyike 3-3 vigiliából

a holdfogyatkozás a föld árnyéka, azt is tudták, hogy
a hold keringési ideje nem azért a legkisebb, mert a
leggyorsabban kering valamennyi bolygó között, hanem
mert a legközelebb esik a földhöz s így a legkisebb
kört kell leírnia.

A csillagos égen történő események pontos meg
figyelése több szempontból is ajánlatos lévén, az ural
kodók birodalmuk különböző városaiban csillagvizsgáló
kat állitottak fel. E csillagvizsgálókban állandó ügyele
tesek kisérték gondos figyelemmel az égboltozatot s a
rendelkezésükre álló segédeszközökkel a lehetőségig

pontos megállapításokat tettek, amelyekről hűségesen

beszámolnak az udvarhoz esetről esetre beküldött rövid
jelentéseikben. Ilyen jelentés a következő: «Nís::dn hó
6. napján egyensúlyban vannak nappal és éjjel, hat béru
(kettős óra) a nappal, hat béru az éjjel. Nabú és Marduk
a királyt, a mi urunkat áldják meg.x



SZELLEMI KULTÚRA 171

(ennun : maccartu) áll. Az éjjeli vigiliák: L barárltu
«csillagok kelte», 2. qablítu IKközép», 3. ud-sal: sat
urri v. natnaritu «pirkadás», a nappaliak vagy ugyan
ezek, vagy: I. citán,cit (v. nappáh)Samsi «(Nap-jkelet»,
2. muclatú «pihenés», 3. uszan, usu, silán: eréb Samsi
«(Nap-)nyugta», simetán «esthajnal» v. liláti «este».
Egy-egy vigilia két (kettős) órára (dana: béru}, ez pedig
30 percre oszlik, vagyis az egész nap az évhez hasonlóan
12 nagyobb és 360 kisebb részre tagolódik. Az idő

mérésére szolgál nappal a napóra, éjjel a vizióra, amely
nél a lecsöpögő viz súlya - két kettősóra egy mana 
fejezi ki az elmult időt.

Az időmérésnek nagyobb egysége a hold keringési
ideje, a hónap (itu: [w[arbu), Miután a nagyjából 291/2
napot számláló hónap kezdetét a holdfény első feltűnese

jelezte, az egyes hónapok majd 29, majd 30 napból
állottak s hat ötnapos (bamustu «ötös»), vagy négy
hétnapos egységre «hétre» oszlottak, amelyek minden
hónap elsején újra kezdődtek.

Tizenkét holdhónap alkotja a nap keringési idejé
vel meghatározott évet (mu: sattu), amely korok és
helyek szerint más és más évszakkal kezdődött, mig
végül általában a tavaszi napéjegyenlőséghez legköze
lebbeső hónap elsejét tekintették újévnek. Ugyan
csak nagy volt az önkény kezdetben az egyes hónapok
elnevezésénél ; azonban a 3. és 2. évezred fordulója óta
általában ugyanazokat a neveket használták. amelyeket
később a zsidók is átvettek. Ezek: L Niszdnu (már
cius-április), 2. Ajjártl (április-május), 3. Seiutánu
(május-június), 4. Du'ut;u, D1I111U::1f (június- július),
5. Abu (július-augusztus), 6. U/Mu (augusztus-e-szep
ternber), 7. Tisritu (szeptember-e-október), 8. AraIJ-
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szamna (október-november), 9. Kiszlimu (november
december), 10. Tebétu (december-január), II. Sabátu
(január-február), 12. Addáru (február-március).

A 354 napból álló holdév és a napév közti különb
séget - amikor az kellemetlenné vált - oly módon
igyekeztek eltüntetni, hogy időről-időreegy-egy szökő

hónapot (dirig: dirigú) iktattak be, «második UM1u»
vagy «második Addáru» néven. A szökőhónap beik
tatása kezdetben a vegetáció állása, később csillagá
szati megfigyelések alapján, de nem előre meghatá
rozott terv szerint, hanem mindig külön kormányren
deletre történt. Csak a Kr. e. 6. század közepe óta kísér
leteznek a csillagászok azzal, hogy ciklusokat állapít
sanak meg, amelyeknek előre meghatározott évei a
szökőesztendők.

A régebbi időben - nem annyira pontos meg
figyelések, mint inkább elméleti megfontolások alap
ján - divatban volt a 12 X 30 = 360 napos év, amely
ben a hónap a nap egy kettős órájának s egy nap a
kettős óra egy percének felelt meg. A hatvanas szám
rendszerbe kifogástalanul beillő e számítási mód a keres
kedelmi életben még akkor is tartotta magát, amikor
már régen tisztában voltak a napév valóságos tartamával.

Az éveknek a keltezés szempontjából szükségessé
vált számozása Babilóniában és Asszíriában különböző

módon - de sehol sem valamely meghatározott éra
szerint - történt.

Babilóniában a legrégibb időkben az éveket vala
mely a megelőző esztendőben történt nevezetes ese
ményről nevezték el s az ily évneveket uralkodókként
és dinasztiákként dátumIistákba csoportosítva hagyomá
nyozták az utódokra.
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Hammurápi uralmának dátumlistája például a követ
kezőképen kezdődik:

(I.) (Az az) év, (amely előtt) Hammardpi király lett;
(2.) (az az) év, (amely előtt) az országban az igaz

ság helyreállittatott;
(3.) (az az) év, (amely előtt) Bábelben Namtar isten

szentélyének trónja készült;
(4.) (az az) év, (amely előtt) Malgia fala épült;

stb., stb.
E módszer szerint a keltezés formája ez:
«Ulúlu hó, 9. nap,

(az az) év, (amely előtt) az «Ammiditána-véx» épült».'
A kassú-kortól kezdve divatba jött, hogy a trónon

ülö király uralkodási évei szerint számolták az éveket.
E számítási módnál első évnek vették a trónralépés
utáni újévvel kezdődő teljes esztendőt, utolsónak pedig
a király halála vagy detronizálása évét,

Asszíriában - talán a subarú őslakosság hagyo
mányaként - a keltezés a Iimu-hivatalt, az eponyma
tust viselő főtisztviselő neve után történt. A limu-hiva
talt az újévkor történő koronázás utáni első teljes évé
ben mindig maga az uralkodó viselte s utána következ
tek a többi főméltóságok részben állásuk, részben 
úgy látszik - egyéni előkelőségük sorrendjében. Az
egyes limu-listákon olykor az évben történt nevezetes
eseményre vonatkozó jegyzet is helyet talál. Pl. :

(745.) «Nabú-bél-ucur Arpaha városából. -
Ajjaru I3.-án Tukulti-apal-ésar trónra ül. - Tisri havá
ban Mezopotámiába vonul.

I Vagyis Ammiditana (1346-1810) 35. éve, amint ezt ;J

dátumlistákból tudjuk.
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(744.) Bél-dán? Kalhi városából. _.- Namri országa
ellen.

(743.) Tukulti-apal-ésar, Assur királya. - Arpad
város ellen. - Urartu csapatai vereséget szeavednek.

(742.) Nabú-daninanni, a turtán. - Arpad város
ellen stb. stb.

A keltezés mintája eszerint pl.:
«Niszdnu hó, I 5. nap,
Assur-dán limusága».
Hogy a különböző dátumlisták történelmi szem

pontból mily nagy jelentőséggel bírnak, azt az idézetek
után alig kell magyaráznunk (l, 45. skk.).

Számtan.
Ahol a kereskedelem s a csillagászat olyan fejlett

ségi fokot ért el mint Mezopotámiában, ott igazán nagy
szerepet kellett játszania a számolás tudományának.

Mint a sumér számnevek bizonyítják" a számolás
legelső alapja az ötös számrendszer volt. Az ötnek 
talán a hónapok száma miatt - tizenkettővel való szor
zata adja a hatvanat, amely a mezopotámiai számrend
szerben a mi tízünk szerepét foglalja el. A hatvanas
számrendszert utóbb - talán idegen hatás következté
ben - még a tizes keresztezvén. létrejött az a bonyo
lódott számrendszer, amelyen a sémi hódítás sem vál
toztatott s amelynek emlékét ma is őrizzük, amikor pl.
a kört 360 fokra osztjuk.

A számok írásban való lerögzítésére két főelem

l Tukulti-apal-ésar háborúban lévén, újévkor nem vehette
át a limu-tisetet, sőt valószlnűen nem is koronáztathatta meg
magát.

o I as, 2 min, 3 és, 4 limmu, 5 i, 6 ias (5 + I), 7 imin,
(5 + 2), 8 uszu, 9 ilimmu (5 + 4) stb.
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szolgál: a függőleges ék (1.), amely egyet, hatvanat
[sussu 60 X I), háromezerhatszázat (saru 60 X 60),
kétszáztizenhatezret (60 X 60 X 60) stb. s a horog «),
amely tízet, hatszázat (60 X 10), harminchatezret
([60 X 60] X 10), kétmilliószázhatvanezret ([60 x160 X
X 60] X 10) stb. jelenthet, aszerint, hogy minő helyet
foglal el. A tízes számrendszernek a sémi hódítással
kapcsolatos előtérbe nyomulásával a hatvanas szám
rendszerben nehezen kifejezhető száz jelölésére a
függőleges éket egy vízszintessel kombinálták (l~),
az ezret pedig tíz-százzal «l~) jelezték.

Eszerint pl.: «n~<tH~H) = I2 (602) + 26 (60)
+ 40 + I = 44801. Ha valamely egység hiányzott,
akkor a félreértés elkerülése céljából (~) O jelet írtak

a helyére. Pl.: «Il" ~H) = 12 (602) + o (60) + 40
+ I = 43241. A legnagyobb szám, amit eddig az ék
iratokban ily módon leírva találtak: 268738560000,
vagyis 5184002.

Ez összeadásen alapuló számirás mellett az a szo
kás is dívott, hogy a leírandó számhoz legközelebb álló
magasabb számjegy után kivonásjellel (T- lal «keve

sebb») Írták a különbséget. Pl.: «T~T = (20 - I = )

19 (<<egy híján hüsz»).
A gyakorlati életben ma előforduló egyszerübb

műveleteket, tehát az összeadást (dahba :ruddú), kivo
nást {bai! .nasrdbu}, szorzást (ara':arú) osztást (igi: igtí),
hatványozást (ibditmitbartu] stb., a fennmaradt számoló
táblák tanusága szerint már a legrégibb időkben ismer
ték és iskolai tárgyként tanították.

Különös fontossággal bírt a számtan a terület- és
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térfogatszámításnál.Itt azonban Mezopotámia tudománya
meg kellett, hogy elégedjék valamely korlátolt pontos
ságú eredménnyel, miután a ma közkeletű geometriai
formulákra még nem jött rá az emberiség. A rendkivül
bonyolódott számítások, amelyeket számtani tábláink
különböző konkrét esetek megfejtésére ajánlanak, alig
jelentenek többet, mint tiszteletreméltó, de - miután
a közvetlenül nem mindig mérhető «magassága-nak a
bevonása nem jutott a babiloni tudósok eszébe - leg
többször hibás utakra tévedt törekvést olyan irányban,
hogy a terület vagy térfogat s az idom vagy test vona
las alkotórészei között valamely arányt állapítsanakmeg.
Fáradozásuk eredménytelenségét érezvén, a kapott felada
tot oly módon próbálták kielégitően megoldani, hogy
konkrét esetekkel ellenőrzött kétféle számítást alkal
maztak s ha a két eredmény közt különbség volt, végső
eredményül a számtani középarányost vették.

OnJostudomány

Az életnek és egészségnek legfőbb jóként való
megbecsüléséből is következik, hogy a Tigris és Eufrát
mentén az orvostudomány nagy tekintélynek kell hogy
örvendett legyen. A reánk maradt nagyszámú orvosi szö
veg pedig azt bizonyitja, hogy e tudományág tekinté
lyének megfelelően volt kiépitve.

Minél mélyebben hatolunk be azonban e szövegek
megértésébe, annál nyilvánval6bb, hogy a hatalmas és
minden részletében gondosan megkonstruált épület a
maga egészében hibás tervek alapján épült fel. A minden
napi tapasztalat nyujtotta helyes megállapítások feldol
gozásában s az orvostudományi rendszer megalkotásában
a mezopotárniai orvosok hamarosan elhagyták a valóság
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talaját és áldozatául estek azoknak a teóriáknak, ame
lyek egyéb téren is megakadályozták az igazi tudomány
kialakulását.

Amit itt orvostudomány eimén tárgyalunk, az csak
egy része - babiIóni felfogás szerint nem is a legfon
tosabb része - az egészség visszaszerzésére irányuló
tudománynak.

Miután a betegség a bűn következtében az emberre
szabadult démon garázdálkodásának az eredménye, az
egészség visszaszerzésének a feltétele egyrészt a haragvó
istenség megengesztelése, másrészt pedig a démonnak
üzelmeiben való megakadályozása. Mindkét célra leg
alkalmasabb eszközök a mágikus erővel biró, helye
sen alkalmazott ráolvasások. Az exorcista pap-on-os
tudománya tehát abban áll, hogy a betegségjelenségek
ből kanonikus szertartáskönyveinek útmutatása alapján
megállapítsa, hogy mely isten s mely démon játszik
szerepet a segítségét kérő beteg esetében és elvégezze
az adott esetre előírt ráolvasó szertartásokat. E szertar
tások egyebek között megkövetelik bizonyos szerek
alkalmazását is, amelyek bevonására a lökést minden
valószínűség szerint a népies orvosszerek meglévő

használata adta meg. A szerek alkalmazása azonban nem
azért ajánlatos, mert a kérdéses betegség esetében a
tapasztalat szerint hatásosak, hanem részint a megfelelő

istenséggel való - elméleti meggondolással kieszelt 
kapcsolatuk, részint pedig a beszerzésükkor s felhasz
nálásukkor végzett magikus hatású cselekmények követ
keztében. Hogy ilyinódon a gyógyszerészetnek álutakra
kellett tévednie, az kétségtelen: a teoretikus alapon
gyógyszerekként javasolt szerek legnagyobb része iga
zán legfeljebb a ráolvasás és a kisérő cselekmények

Dávid Antal: Bábel és Assur. II.
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folytán válhatott hatásossá. Ez a körülmény viszont
arról volt jó, hogy a forradalmár természetűek, akik
esetleg megkisérelték az előirt füveket ráolvasás nélkül
s anélkül alkalmazni, hogya «naptól elfordulva», varázs
mondások kiséretében szedték, szárították, törték, főz

ték volna, a legtöbb esetben megszégyenülten voltak
kénytelenek beismerni tévedésüket.

Bár ilyformán a néhány értékes tapasztalati igaz
ságot a babonák egész szövevénye burjánzotta körül,
a mezopotámiai vajákosság mégis csak tartalmazta azo
kat a csirákat, amelyekből modern orvostudományunk
kinőhetett. Sőt az egészségesebb fejlődésnek a gyönge
kezdetei magában Mezopotámiában felismerhetők. A kü
lönböző papi funkcióknak hamarosan szükségessé vált
differenciálódása során az orvosi foglalkozás is bizo
nyos önállóságra tett szert s a különböző gyógyszerek
gyüjtése, feldolgozása, adagolása s az orvosi gyakorlat
akaratlanul is befolyással volt a foglalkozást űzők gon
dolkodására. A laikus orvos (a-ru «vízismerő» : asz-ú),
mint egy «részletszak» művelője, idők folyamán egyre
jobban elvesztette a kapcsolatot az anyatudománnyal
s a «teológiai világnézet» egyre kevésbbé gátolta őt

abban, hogy a tapasztalati igazságokat felismerhesse
és érvényesülésüknek utat engedjen.

A felszabadulás minden bizonnyal a sebészet terén
kezdődött, Bár nagy számmal fennmaradt orvosi szöve
geink sohasem emlitik a sebészetet, kétségtelen, hogy
az eufrátmenti orvosok már a legrégibb időkben is
kiadós mértékben éltek a gyakran veszedelmes műtétek
kel. Hammunipi törvénykönyve például kilenc para
grafust szentel a sebészorvosnak, szabályozván a díja
zását, ha operatív úton valamely szabadot, muskénut
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vagy rabszolgát megment vagy csontjatöröttet meg
gyógyít és kiszabván a büntetést arra az esetre, ha a
beteg az operáció következtében elhal, vagy szemét
veszti (HK 215-223. §§.). Ezek a műtétek természe
tesen elsősorban a külső sérülések gyógyítására szorit
koztak s legfeljebb amputációkban s fogműtétekben

(n, 23I.) álltak. Arra, hogy az ember testét felnyissa,
babilőni vagy asszír orvos aligha mert vállalkozni.
Hiszen anatómiai ismeretei az emberi test belsejéről a
felboncolt áldozati állatok szerveiből vont analógiákból
s legfeljebb a háborús sérültek körül szerzett tapasz
talatokból táplálkoztak. A holttest tanulmányozás céljá
ból való fe1boncolását minden irott törvénynél szigo
rübban tiltotta a kegyelet.

Az anatómiai ismeretek hiánya igen erősen érez
tette hatását a belgyógyászatban is, amelyet, hála a nagy
számú diagnosztikai és gyógyszertani «kézikönyvek
nek», tűrhető módon ismerünk.

A különböző terjede1mű és felosztású orvostudo
mányi művek legteljesebbjei hármas tagozatúak. Min
denekelőtt adják a betegségtünetek rajzát, amely a
babilőni orvos számára bizonyára kielégitő volt a pon
tos diagnózis megállapításához, amelynek alapján azon
ban mai orvosaink nem igen mernének a gyógyításhoz
hozzáfogni. Ezután következik a részletes receptleírás.
Ebben nemcsak a használandó orvosságokról kapunk
felvilágosítást, hanem azt is megtudjuk, hogyan kell a
szükséges növényt szedni, szárítani, összetörni, felfőzni,
hogy vízben, tejben, olajban, borban, külsőleg vagy bel
sőleg kapja-e a beteg. A részletes traktátust lezárja a
legfontosabb utasítás, hogy t. i. használat közben melyik
ráolvasást kell alkalmazni. Egy rövidebb példa:

12*
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«Ha egy ember köhögésben beteg: törj össze nap
füvet, dörzsöld el tiszta olajban, mézben és finom sör
ben. Anélkül hogy megizlelné, nyelvét megfogva, itasd
meg vele s ezzel hányást idézel elő. Főzz egy fazékban
vizet, dörzsöl] el kassziát, keverd el benne s megízlelés
nélkül igya meg és meg fog gyógyulni. Antahsum
füvet, nuburtut s édesgyökeret (?), ezt a három növényt
dörzsöld együtt szét, keverd el mézzel és tejszínnel s
megízlelés nélkül egye meg s meg fog gyógyulni. Ha
szárasat köhög, teljét (?) elveti s ereje tűnik (?): gyó
gyulására urnú-növényt és gazella-ürüléket dörzsöli el
együtt, sörben megízlelés nélkül igya meg s meg fog
gyógyulni.

Ráolvasás: «köhögés, köhögés, köhögés stb. stb.s
A betegségleírások tetőtől-talpig sorbaveszik vala

mennyi testrészt s azok minden lehető betegségét.
A gyógyszertár a növény-, állat- és ásványvilágból szedi
kincseit s olykor a beszerzésükkor külön szertartásos
cselekedetekre van szükség, hogy hatékonyak legyenek.
Alkalmazásuk pedig hol külsőleg - füstölő-, hintő

szer, kenőcs, lemosás, borogatás formájában - hol bel
sőleg - étel és ital alakjában - történt. A belső alkal
mazás esetén rendszerint ott áll a figyelmeztetés, hogy
a beteg ne ízle1je meg az orvosságot; általában való
színűen az egyetlen rendelés, amit a receptek javarészé
nél a mai orvos is habozás nélkül aláírná.

Hány olyan embert gyógyítottak meg orvosaink
a Tigris és Eufrát közében, aki közbejöttük nélkül el
pusztult volna, nem igen tudjuk elképzelni, annyi
azonban bizonyos, hogya maguk idején nagy kereslet
nek és megbecsülésnek örvendtek. A fennmaradt leve
lek közt nem egyben orvost kérnek a beteg számára s
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Hammurápi törvénykönyve a sikeres operáció hono
ráriumaként 10 seqel ezüstöt szab meg, vagyis épen
ötször annyit, mint amennyibe egy normális ház vagy
hajó került. Viszont az is igaz, hogy az orvos a halált
okozó műtétet keze elvesztésével fizette meg. Épen
ezért figyelmezteti egy orvostudományi mü az orvost,
«ne tegye kezét a betegre», akiről tudja, hogy gyó
gyíthatatlan.

Természetrajz.
Az elsősorban filológiai célból készült hosszú lis

tákból, amelyek különböző ásványok, növények és álla
tok ideogrammáit sorolják fel, bizonyos fogalmakat
szerezhetünk magunknak az ókori Mezopotámia termé
szetrajzi ismereteiről is. Ugyanis részben maguk az
ideogrammok, részben az ideogrammok csoportosítása
elárulják, minő fogalmakkal bírt összeszedőjük a ter
mészet világának a rendszeréről.

E listák szerint a növényvilág feloszlik: fákra, zöld
ségfélékre. fúszerekre, gabonanemüekre és palántákra.
E főfe1osztásra, valamint az ezeken belül való csopor
tosításra szemmelláthatóan az egyes növények külső

alakja, levélzetüknek vagy gyümölcsüknek hasonlósága
volt befolyással. Igy pl. egy csoportba tartoznak a
fügefa (tftu), s a különböző alma- és gránátalmafélék
(hashúru, saparru, armannu stb.).

A növény fiziológiai életéről nem sokat tudtak, de a
virágok beporzásának a gyümölcshozatalban való döntő

szerepét - úgy látszik - ismerték a gyakorlatból.
Képes ábrázolásaink igen gyakran örökítik meg azt a
jelenetet, amint géniuszok a pálmát a hímvirág porával
megterrnékenyítik.

Az állatvilágban halakat, ízelt állatokat, kígyókat,
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madarakat és négylábúakat különböztettek meg ugyan
csak teljesen külső okok alapján. A teherhordásra és
közlekedésre használt négylábúak pl. a «szamárfélék»
{ansu : iméru) csoportjába tartoztak s ideogrammjuk
szerint mint «sivatagi szamár» (ansu edinna: purímu
«vadszamár»), «hegyi (v. keleti) szamár» (ansu kurra:
srlsru «Ió»), «csillagszamár» (ansu mul :parti «öszvér»),
«tengeri (?) szamár» (ansu a-abba: udru II kétpüpü teve»)
stb.osztályoztattak «tudományosan».

Mint az öszvér általános elteriedettsége bizonyítja,
tudtak a rokonfajok keresztezhetőségéről, de - egy az
öszvérrel kapcsolatos, ma már nem szalonképes, szelle
meskedő mondás szerint - ismerték a korcsfajok ter
méketlenségét is.

Fizika-kémia.
A fizikai jelenségek mind valamely isten közvetlen

beavatkozásától függvén, az ókori mezopotámiai meg
volt kímélve attól a fáradságtól. hogy természetes magya
rázatokon törje a fejét. Az ő számára a fény a Napisten
től emanált külön isteni szubsztancia, a villám Adad
{Rammán) fegyverének a villanása, a mennydörgés
Adad hangja stb. Természetes azonban, hogy az egyes
fizikai törvényeket felismerték s a gyakorlatban 
pl. ék, csiga, emelőrúd stb. - felhasználták anélkül,
hogy a bennük rejlő elméleti problémákra ráeszmél
tek volna.

Körülbelül afizikaiismeretekkel egy nívón állt a che
miai tudásuk. Idők folytán egy csomó tapasztalati igaz
ság került a birtokukba, amelyet gyakorlati szempont
ból kihasználtak. Mindenesetre a véletlen vezette őket

az ötvények készítésére, amelynek kezdetei messze a
történelemelőtti időkbe nyúlnak vissza s e téren egész
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bizonyosan kísérleteket tettek a különböző fémek külön
böző arányok szerint való vegyítésével.

Nagyon korán megkezdődhetett a törekvés arra
is,hogy egyik ásványfajtát a másikká alakítsák át. Fenn
maradt szövegeink, amelyek értelmét épen mcstanában
próbálják kihámozni, pontos utasításokat tartalmaznak
arra nézve, hogyan kell lazúrkövet (ragi«: uknú) stb.
készíteni mesterséges úton. Ugyane receptek tanusága
szerint Mezopotámiábanállították elő a használatos festék
fajtákat is ; sőt az olvasztókemencékkel együtt különböző
nyersf'estékanyagok is kerültek birtokunkba. Mint a
fennmaradt színes téglareliefek bizonyítják, mesteri mó
clon értettek a zománckészítéshez is.

Földrajz.
A babilóniak földrajzi tudományába egy újbabilőni

időkből származó térkép enged értékes betekintést.
A térkép a köralakú lapos területnek elképzelt Mezo

potárniát és a környező területeket ábrázolja. Az egész
vidéket körülfolyja a Nár-Marratu (<<Keserü-folyó»),
a Perzsa-öböl. A körben a középtájon olvasható Bábel
neve, tőle jobbra egy ellipszisben Assúr. Fölöttük a
Ndr-Marratu partján egy körvonallal kivágva a körből

a sadú «hegy» szó olvasható. A kör szélén más hét
bekerített hely különböző városokat ábrázol, mint azt
a három körben olvasható á/u «város» magyarázat
mutatja, Egyetlen város van megjelölve névvel: Dúr-ili.
Egyebek közt a térkép a Perzsa-űből szomszédságában
külön kiemeli Bit-[a'kint, a Babilónia déli részén ala
kult káld városállamot. A Perzsa-öböl övén túl néhány
háromszög a beléje írt nagú «vidék» szóval a mezopo
támiaiak látókörén túl eső országokat jelöli.

Az egész naiv elgondolású térkép azt mutatia, hogy
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az elméletileg megalkotott világkép kedvéért a való
ságos viszonyokon a babilóni geografusok is ép oly
könnyen tettek erőszakot, mint a korai görögök vagy
akár a középkoriak.

Inkább a valóság talaján maradnak azok az itine
ráriumok, amelyek megelégszenek a városoknak és
mérföldekben (kétórajárásokban) megadott távolságaik
nak felsorolásával. A távolságok valószinüen a rendes
országutakra érvényesek s céljuk az, hogy a hadjárat
vezető vagy kereskedő helyesen oszthassa be a had
sereg vagy karaván vonulásának idejét.

Asztrológia.

Magától értetődik, hogyaprimitiv mezopotámiai,
amikor a csillagsereget csillagzatokra tagolta, olyan
képek körvonalait látta az égen, amelyek őt a földön
körülvették. Nyáron a terméssel és aratással össze
függő, az esős időszakban a viz és víziállatok köréből

vett nevekkel ruházta fel a képzelőtehetségétől egy
egységbe foglalt csillagképeket.

Az elnevezés módja idők folyamán feledésbe men
vén, el kellett következnie egy kornak, amikor a meg
figyelő és gondolkodó elme csodálkozva eszmélt rá,
mily szép összhangban van a mennyei makrokozmosz
a földi mikrokozmosszal. A felfedező örömével állapi
totta meg tehát, hogy rájött minden titok nyitjára,
hiszen a földi események meg vannak írva az égbol
tozat csillagképeiben. csak meg kell tanulnia elolvasni
az «ég írását» (si/ir samé}. Ily módon kezdődött az égi
előjelek tudománya, az asztrológia; sokkal korábban,
mielőtt az asztrológiai kutatások melléktermékeként
megszületett volna a tudományos asztronómia.



SZELLEMI KULTÚRA 185

Asztrológiai szempontból az égnek az az öve esik
számításba, amelyen - mint a mennyei órának mu
tatói - a bolygók járnak. Ezeknek egymáshoz és a
csillagképekhez való viszonya jelzi a földi eseményeket,
amelyek époly szükségszerűen következnek el, mint
aminő megváltoztathatatlan a csillagok járása. A boly
gók közül különösen a nagyok s ezek közt elsősorban

a Hold örvend nagy kedveltségnek, bizonyára azért
mert mint az «éj kormányzója» változásaiban s a csil
lagzatokhoz való állásában a legkönnyebben volt meg
figyelhető. A kis bolygók közt a Holdhoz hasonló
szerepet játszik a feltűnő Vénusz, amely a szerelmi
élettel való kapcsolatai miatt egyébként is fokozott
érdeklődésre tarthat számot.

Természetesen sok-sok apró megfigyelés és elmé
leti fontolgatás kellett addig, mig tökéletes biztossággal
megállapíthatóvá lett, hogya lehető számtalan kon
stelláció közül melyek bírnak a földi történések szem
pontjából jelentőséggel s melyiküknek mi a jelentése.
Ha valahol, akkor itt igazán szükség volt arra, hogy
az észleletek pontosan összegyültessenek s az utókor
használatára feljegyeztessenek.

Mint azt különböző időkből eredő, különböző kö-
vetkeztetéseket levonó asztrológiai tábláink bizonyítják,
az utódok gondosan ügyeltek arra, hogy az elődök

megfigyeléseit kiegészítsék és - ahol szükségesnek
látszott - helyesbítsék. Az ugyanaz időből származó
variánsok pedig arra látszanak vallani, hogya kétség
telenül egységes asztrológiai tudománynak is meg voltak
a maga dialektusai: egyik csillagász-iskola igy, a másik
amúgy értelmezte az egyes előjeleket.

Ezt a körülményt bőségesen felhasználták a maguk
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javára a csillagjósok, akik az egyes jeleket különben is
oly módon szokták magyarázni, hogy az észlelet után
szóról-szóra kiírják a kezükben levő asztrológiai mű
megfelelő szövegét. Ily módon a felelősséget csupán
az észlelet helyességéért vállalják ők maguk: a jóslás
beteljesülését, vagy be nem teljesülését irja az érdekelt
a tudományos kézikönyv rovására, vagy pedig válo
gasson a különböző forrásokban található értelmezések
között.

Ez óvatosságra a csillagjóslás nagy kedveltsége
miatt igazán szükség is volt. A legkülönbözőbb váro
sokban felállitott csillagvizsgáló intézeteknek esetről

esetre be kellett küldeniök megfigyeléseiket s azok
megfejtését a királyi udvarba, ahol az udvari csillag
jósok a jelentéseket összesitették s belőlük a végső

következtetéseket levonták.
Az asztrológusok methodusának szemléltetésére

szolgáljon Nabú-musé~inek Assúr-ahé-iddinhez (680
669.) intézett jelentése:

«Ez éjszaka a Holdat udvar vette körül s abban
állott a Sragmagar és a Skorpió. - ««Ha a Holdat
udvar veszi körül s a S:ragmagar áll benne, akkor Akkad
(Babilónia) királyát körülzárják.»» ««Ha a Holdat udvar
veszi körül s a Nébiru áll benne, az a barmoknak s
a mező állatainak vesztét jelenti,»» Marduk csillagának
(a Jupiternek) neve - fúzi hozzá a csillagász magyará
zatul a maga nevében - felkeltében Sulpa'é, két kettős

óramagasságban Szagmagar, ha pedig az ég középén áll,
Nébiru. - ««Ha a Holdat udvar veszi körül s a Skorpió
áll benne, akkor előkelő (tehát tiszta életre kötelezett)
papnők közelednek a férfiakhoz, vagy oroszlánok gyil
kolnak s az élet megakad az országban.»» - Ezek a
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kivonatok a sorozatból - ««Ha a Holdat udvar veszi
körül s a Su/pa'é áll benne, akkor Amurru királya
hatalmas lesz és az ellenséges országot leveri.»» -Ez
pedig (kivonat) egy másikból. - Nabú muséd»,

Az ókori Mezopotámia tudományából alig örök
lődött valami oly osztatlan tömegben a nyugati kul
túrára, mint épen az asztrológia. Görögök és rómaiak
szent áhitattal kezelték és őrizték a «kaldeusok» titkát
s a modern időkben új életre kelt asztrológusok 
hacsak nem közönséges szélhámosok - lényegében
abból a szellemi kincstárból meritenek, amelyet babiloni
kollégáik gyüjtöttek össze az évezredek folyamán.

Jóslás.

Az a körülmény, hogy a nagyvilág eseményei
részben mint ok és okozat, részben pedig mint közös
októl - babiloni felfogás szerint közvetlenül valamely
isten akaratától - függő, korrelativ jelenségek, egy
mással összefüggnek, nagyon korán felvetette a gon
dolatot, nem lehetne-e bizonyos történésekből előre

megállapitani az elkövetkezőket ?
A tapasztalat tanusága szerint ennek a lehetősége

az esetek egy részénél kézzelfogható. A sebesült test
rész napokkal előre megérzi az idők változását, az állat
nyugtalan, ha veszedelem közeleg, az ember jó és rossz
előérzetei rendszerint beteljesednek stb.

A Tigris- és Eufrátmentének zárt és minden rész
letében maradékproblémák nélkül kidolgozott világ
nézetében e tapasztalatokra hatalmas szellemi épületnek
kellett felépülnie. A mindent megmagyarázni vágyás
mellett a búvárkodás e területén különös mozgató erő

vel bírt az ember jól felfogott érdeke is; ezért nem
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csodálkozhatunk rajta, ha a sumér-akkad kultúrában, a
varázslás mellett az előjelek tudománya talán a legfej
lettebb valamennyi tudomány között,

Az előjelek (bar: tértu) két csoportra oszthatók:
önmaguktól adódó kra és szándékosan előidézettekre.

Az első csoportba tartoznak a csillagos ég jelen
ségei, a légköri tünemények, az állatok - főként a házi
állatok - viselkedése, az álmok stb., a másodikba a
sorsvetés, májjóslás, olaj jóslás, vízjóslás stb.

Az ember közbejötte nélkül keletkezett előjelek

nél a feladat aránylag egyszeru: értelmezésükhöz nem
kell több, mint kikeresni az irodalomban az illető elő

jelnek az évezredek folyamán szorgos megfigyeléssel
gyűjtött s feljegyzett jelentéseit Az ember tevékeny
sége ez esetben legfeljebb annyiban esik latba, hogy
hogyan bontja fel a rendszerint komplikált előjelet

olyan egyszerű elemekre, amelyek jelentései az iroda
lomban fel vannak jegyezve s hogyan hozza összhangba
az előjel-komplexum elemeinek megfelelő, nem mindig
egybevágó jelentéseket.

Sokkal nehezebb - s bizonyára későbbi eredetű

a mesterséges előjelek előidézéseés magyarázata. Ahhoz,
hogy ezek alapján megbizható felvilágosítást kapjanak,
pontosan előírt rendszabályok figyelembe vételére volt
szükség, amelyek legkisebb - akár akaratlanul tör
tént - megsértése hatástalanná tett minden fáradozást.

A tennészetes előjelek közül a legnagyobb hatást
az emberre a csillagos égboltozat jelenségei tették.
Ezeknek jósjelekké való feldolgozása megteremtette az
imént tárgyalt asztrológiát.

A csillagok után, természetesen, az atmoszférikus
tünemények hívták fel leginkább az ember érdeklődését.
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Sajátságos, hogy e téren a tapasztalat - legalább is
addig, amíg a légköri eseményekből az időjárásra s az
időjárással összefüggő dolgokra következtettek - na
gyon sok esetben igazat adott a babiloni tudósoknak,
akiknek megállapításait még ma is hűségesen őrzi a
népies időjóslás. Pl.:

«Ha Adad Du'uru havában hallatja hangját, gaz
dag termés lesz, Ha ez Eíulban történik, a gabona ter
mése megkisebbedik». «Ha Nisránu havának 6. napján
esik, olcsóbbodnak a piaci árak.» «Ha vöröses felhő

mutatkozik az égen, szél lesz.»
Azonban a jóslásnak ez a fajtája sem maradt meg

a mezőgazdaság körében. P1.:
«Ha Adad Nisrámi havában hallatja hangját, az

ellenség uralma megszünik. - Ha Ajjáruban, ellensé
kedés lesz az országban. - Ha SZ'imannuban, lázadás
lesz az országban ... - Ha Kisrlimuoe», városok fog
nak elpusztulni... - Ha Adaruban, az ország elpártol
a királytól stb.»

Míg a csillagos mennybolt és a levegőég jelei
főként a királlyal állnak kapcsolatban, az állatok - első

sorban a háziállatok - adta jósjelek inkább a közönséges
halandónak, a ház népének jövendő sorsát mutatják.

«Ha Nisrán« elsején kígyó esik egy emberre, ez
az ember az év folyamán meg fog halni ... Ha ugyanez
időben Nis:::ánuban kígyó esik le valaki mögött anélkül,
hogy észrevenné, gazdag számára jót jelent; a szegény
pedig idegen városban fog meghalni.»

«Ha szárnyas fekete hangyák észlelhetők valaki
házában, ez a ház elpusztul s fia elhal.»

«Ha egy holló valamit egy ember házába visz, az
az ember valamit kapni fog, ami nem őt illeti.»
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«Ha a nyájban a birkák panaszosan bégetnek. ez
a nyáj el fog szóródni. - Ha a nyájban a birkák remeg
nek, ez a nyáj szét fog szóródni,»

«Ha valakit egy fehér kutya levizel, inség éri őt

el ... Ha valakit egy barna kutya Ievizel, ez az ember
örülni fog» stb.

Külön j6sok álltak rendelkezésre a madarak repü
lésének tanulmányozása céljából,

«Ha egy sólyom vadászat közben a király jobbja
felől a balja felé repül, a király - ahova csak megy
győzelmet fog aratni.»

jókora irodalma maradt a születések alkalmával
észlelt rendellenességek jelentőségének.Pl.:

«Ha egy nő szülvén, (szülöttének) jobbfüle hiány
zik, a fejedelem napjai megrövidülnek. - Ha egy nő

szülvén, (szülöttének) balfüle hiányzik, a fejedelem napjai
meghosszabbodnak. - Ha egy nő szülvén, (szülöttének)
két füle hiányzik, az országban szükség támadván, az
ország megkisebbedik.»

Egyike a leggyakoribb módoknak, amelyeken az
ember bepillantást nyerhet a jövőbe, az álom {mas-ge :
suttu). Alomban az istenség gyakran közvetlenül adja
tudtul az akaratát. Assúr-bdn-apli (668-626) elbeszéli,
hogy mikor katonái egy megáradt örvénylő foly6n
nem mertek átkelni, az arbelai Istar álmot láttatván
velük, így szólt hozzájuk: «Magam járok Assúr-hán
apli király előtt, akit két kezem teremtett» ...

Legtöbbször azonban nem ily világos és érthető

az álom: az isten rendszerint jelképekben szól, amelyek
értelme megfejrésre szorul. Az álomban látott jelek
magyarázatát az álmoskönyvek árulják el, amelyek
késői ut6dai még ma is sokkal nagyobb példány-
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számban szoktak megjelenni, mint akárhány tudomá
nyos mü.

Az álmok jelentésével foglalkozó szövegekben álta
lában nincs ugyan külön megemlítve, hogy álmokról
van szó, az összefüggésből azonban kétségtelenül kide
rül a szöveg természete. Pl.:

«Ha valaki fölkel és repül: gazdagnak: a szeren
cséje; szegénynek: a szerencsétlensége elhagyja őt ...
Ha az alvilágra szálls halottak láthatók: napjai megrövi
dülnek ... l) «Ha az utcán pálinkát visz: szive megnyug
szik... Ha az utcán vizet visz: szerencsétlensége meg
oldódik ...»

Bármily értékesek legyenek is az önmaguktól
jelentkező előjelek, nem mindig láthatók, amikor az
ember szükségét érzi a mennyei útmutatásnak. Ilyen
esetekben nem marad más hátra, mint mesterséges úton
kérni ki az istenség tanácsát

A mennyei akarat kifürkészésének legegyszerűbb

módja a sorsvetés (~altt sapúri), amelyet főként AssZÍ
riában (?) osztozkodások alkalmával használtak, annak
eldöntésére, hogy ki melyik részt kapja.

A sorsvetésnél bonyolódottabb a pohár-, vagy olaj
jóslás (li: samnu), amelynél a pohár vízbe csöppentett
olaj alakváltozásából és színjátékából következtettek. Pl.:

«Ha az olajból keleti irányban egy gyűrű válik ki
és megáll: - hadjárat számára: elvállalom s része
sedni fogok; - beteg számára: egészséges lesz. Ha az
olajból két gyűrű válik ki, egy kicsiny és egy nagy: az
illető felesége gyermeket fog szülni ; - beteg számára:
meggyógyul. Ha az olaj szétterül s megtölti a poharat:
a beteg meghal; - hadjárat számára: a legénységet
leölik ...»
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Valamennyi jóslás között a legelterjedtebb, leg
bonyolódottabb s a szomszédos népekre legnagyobb
hatást tett a jövendőnek az áldozati bárány májából
(har: kabittu) való leolvasása.

Hogy e nehéz művészet elsajátítását megkönnyítsék,
az Eufrát menti tudósok nem elégedtek meg a birka
máj összes lehető alakulatainak s ez alakulatok jelentő

ségének felsorolásával, hanem agyagból májmintákat
is készítettek, amelyeken az egyes - hálózattal szét
választott - részek szokásos megnevezése olvasható.
Ezekről a mintákról szerezte a készülő jós májanató
miai ismereteit: hogy hol van az «ujj» (a processus
pyramidalis), a «száj», az «alap», a «hólyag», a «szemé
rerntest», a «trón», a «palota», az «út» stb., amely termi
nusok a szövegekben lépten-nyomon szerepelnek.

A májjelekrőJ szóló hatalmas kézikönyvek általában
a máj egyes részei szerint csoportosítják mondani
valóikat, minden egyes résznél felsorolván a lehető elté
réseket s azok jelentéseit. Példa az «ujj» fejezetből :

«Ha az «ujj» olyan, mint a marhanyelv: a feje
delmet megölik az eunuchjai. Ha az «ujj» olyan, mint
a birkafej : a fejedelem jólétet fog tartani. Ha az «ujj»
a feléig olyan alakú, mint a kecskeszarv : a fejedelem
szomorkodni fog országa miatt. Ha az «ujj II a feléig olyan
alakú, mint a kecskeszarv s felső része hasított: az em
ber védőistene máshoz fordul» stb.

Minden bizonnyal ugyancsak oktatási célból ké
szültek azok a szövegek, amelyek az egyes májjelek
jelentőségét valamely uralkodó életének eseményeivel
magyarázzák. Számunkra e szövegek természetesen nem
annyira a májjelek miatt, mint inkább történeti adataik
következtében bírnak nagy jelentőséggel. Pl.:
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«Ha a «bél» az epehólyagtól teljesen körül van
zárva: ez (I.) Sarrukén jele, aki e jósjelre Elam ellen
vonult, az elamitákat leverte, őket körülzárta s a táp
lálékukat elvágta. Ha a «bél» az epehólyagtól teljesen
körül van zárva s a felsőrésze kifordul rá (az epehó
lyagra) az epehólyag pedig hátraesik s szilárdan fekszik:
ez (I.) Sarrukén jele, aki Amurrú ellen vonult, Amurrút
leigázta s kezével a négy világtájat meghódította» stb.

A májjóslás rendszerint valamely meghatározott
pro blémával kapcsolatban körülményes szertartások
közepette történt. Mindenekelőtt feljegyeztetett a kér
dés az istenség számára - ilyenformán: «Felkelést
szítanak a város ellen. - Igaz ez? Való ez? - Le fog
nak győzni engem? - Meg fogok halni? - Elfognak ?»

A kérdést elhelyezték az isten szobra előtt, akinek
a tiszteletére az áldozati állatot leölték s a papi testü
let a szertartások elvégzése után megállapította és fel
jegyezte a májon észlelteket - anélkül, ~ogy az egyes
jelek magyarázatával foglalkozott volna. Erdekes, hogy
efféle - bizonyára egy-egy konkrét esetben felvett 
májjegyzőkönyvek is maradtak reánk, amelyek pusztán
az észleleteket sorolják fel minden értelmezés nélkül. Pl. :

,,«Allomása» rendes. «Ut» rendes. «Vastagodás»
rendes. «Hólyag» rendes. A «trón .•• -ja» rendes. A «hát
lap» «alapján» ... a «felső rész» mozgékony. «Ujj» ren
des. A «középső rész» «alapja» laza. A kaszkasru (?)
fényes. «Belek» tizennégy (t. i. csavarodásűak), Egyéb
ként a juh belseje rendes. - Második (kísérlet)."

A vizsgálat vagy úgy végződött,hogya különböző

jelentések, amelyeket a szertartáskönyvekből állapítot
ták meg, egységes értelmet adtak, vagy pedig ismételni
kellett az áldozatot és a vizsgálódást

DAvid Antal: Bábel és Assur. II. 13
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Az eredményt - úgylátszik - az írásban megkér
dezett isten levél-válasza alakjában közölték a kérde
zővel. Pl.:

«Assúr-ahé-iddinnek, Assúr királyának az arbelai
Istar ... Nem bízhattál-e meg a korábbi felvilágosításban,
amit adtam neked? Ugyanúgy megbízhatsz a későbbi

ben. Dicsőíts engem... Kényelmesen lakhatol palotád
ban. Fiad és unokád Ninurta isten térdéről fogja az
uralmat gyakorolni» stb. I

Némely szövegünk alapján úgy látszik, hogy a
Tigris és Eufrát vidékén is ismerték a jövendölésnek
azt a módját, mikor egy-egy próféta - talán ilyenek
voltak a révületbe eső «mágus» papok (mah: mabbu) is
közvetlen kinyilatkoztatás alapján minden előjel és cere
mónia nélkül mondja előre a jövő eredményeket. Való
színüleg ilyen jövendölésből valók a következő sorok:

«Egy fejedelem támad s 18 évig uralkodik. Az ország
biztonságban ül, az ország szíve vidám s az emberek
bőségben éinak....

Egy fejedelem támad s 13 évig uralkodik. Elam
felkeIése történik Akkad ellen s Akkad zsákmányát
elzsákmányolják» . " stb.

Az ilyenfajta jövendölések a keleten később is
annyira kedvelt ú. n. apokaliptikus műfajhoz tartozó
alkotások, amelyek szerző]e, miután nagyobb hitel
keltés céljából a történelemből ismert és a korabeli
eseményeket «megjövendölte» általános és homályos

l A jóslás különben nem teljesedett be. Assúr-ahé-iddln
Egyiptom ellen vonultában útközben halt meg. Az igaz, hogy fia
Assúr-bán-apli s unokái Assúr-etil-iláni és Szin-sar-iskun is állan
dóan Ninurra, a hadi isten térdén ültek, de unokáinak uralma nem
annyira uralom volt, mínt hiábavaló viaskodás a megmaradásért.
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frázisok után a világvég leírásával fejezi be [övendöléseit,
amelyeket valamely régen élt, ismert, vagy költött pró
féta szájába ád, Természetes, hogy az ilyen jövendö
léseknek is nagy hasznát vehetjük, nem ugyan a jövőre,

hanem a multra és a szerző korára vonatkozóan, ha
sikerül megtalálnunk az «apokalipszis kulcsát»,

Oktatás.

A kultúrának olyan fejlettsége, mint aminővel a
Tigris és Eufrát mentén a legrégibb idők óta találkozunk,
elképzelhetetlen az ősök megszerezte kultúrvívmányok
nak oktatás útján való áthagyományozása nélkül. Ha
az ifjabb generáció nevelése s a különböző mester
ségekbe való bevezetése jórészt a családon belül történt
is, kétségtelen, hogy épen a szellemi tudományok tovább
adására a szó szoros értelmében vett iskolák szolgáltak.
Ez iskolák {é-dub :bét tuppi, «táblahás») - úgy látszik
jórészt magánjellegüek, vagy legfeljebb «felekezetiek»,
- valamely templommal kapcsolatosak - voltak;'
állami oktatóintézetekről ezideig tudomásunk nincs.

Bár részletes tantervek nem jutottak birtokunkba,
a különböző célzások s a fennmaradt iskolai dolgozatok
és tankönyvek elégségesek ahhoz, hogy a sumér-akkád
kultúra általános ismeretéhez kapcsolva, segítségükkel
kielégitő képet alkothassunk magunknak az ókori Mezo
potámia oktatásügyéről. Ez adatok szerint a tanítás
külső körülményei körülbelül úgy folytak le, mint bár
mely mai keleti iskolában. A tanítványok napos időben

az udvaron, esőben a - modern fogalmak szerint nagyon

I A f(pap» és «tanító» jelzésére az ékírás ugyanazt az ideo
grammot használja.



196 NEGYEDIK RÉSZ

kicsiny - tanteremben a pódiumon ülő mester előtt a
földön helyezkedtek el. A tanítás a görög földön Sokra
testől divatba hozott kérdező-felelő módszer szerint
történt.

«Nosza, kérdezlek; felelj! ... Ha te kérdezel engem,
akkor én beszélek ... Ha nem felelsz, akkor azt mon
dom: Miért nem felelsz?» - olvassuk egy parainetikus
beszédben, amelyet a tanító tanítványához intéz. Bábel
és Assúr főleg irodalmi műveltsége mellett a hangsúly
mégis az írva-olvastatva-tanításon kellett hogy legyen;
annál is inkább, mert a bonyolódott írásrendszerben való
jártasság csak hosszú évek állandó és szorgalmas gya
korlása útján volt megszerezhető. A felásott iskolater
mekből előkerült agyagtáblácskákon végigkísérhetjük
a diákot attól kezdve, hogy az első ügyefogyott ékjele
ket vonja egészen addig, hogy szabatosan másolja a
földrajzi, asztronómiai, mathematikai stb. szövegeket,
önállóan fordít sumérról akkadra, akkadról sumérra és
több-kevesebb szerencsévél kísérletet tesz irodalmi és
jogi szövegek önálló fogalmazására.

A fiatal iskolásnak első írói tevékenysége abban
állt, hogya táblája felső részére a tanítótól felírt jeleket
a tábla alsó felén utána írta, illetve megpróbálta után
írni. Az a körülmény, hogya táblácska alsó fele olykor
a felényire vékonyodott a sok törlés és javítás követ
keztében, élénk bizonysága annak, mennyi kínjába került
a szegény nebulónak, míg tanítóját ki tudta elégíteni.

De a haladottabb diák is - amellett, hogy sok-sok
hiba ékteleniti az ujjlenyomatait is megőrzött «dolgo
zatát» - a táblája baloldalán levő «homályos sumér»
szöveg mellé a kívánt akkad fordítás helyett nem egyszer
kénytelen odaírni, hogy «nem tudom».
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A «humanista» iskolák mellett, amelyekben az elő

kelő szülők fiai és leányai az írástudással az általános mű

veltségbe vezettettek be, kétségtelen nyomai maradtak a
szakoktatásnak is. Külön iskola készítette elő azokat az
i~akat és leányokat, akik hároméves tanulási idő után
mint templomi énekesek és táncosok akartak működni,

külön iskola tanította a «látnokság titkát», az orvos
tudományt, a jogot, a májjósiást stb., stb.

Azoknak, akik a legmagasabb kiképzésben óhaj
tottak részesülni, rendelkezésükre állt a «bölcseség
háza», az egyetem (bét mummi}, ahol a legkitünőbb 
nehéz ügyekben sokszor az uralkodók által is megkér
dezett - tudósok adták át az évezredeken át gyüjtött
tudományos kincsek teljességet.

A tanulók javarészét természetesen nem táplálták
ilyen magasabb ambiciók. Legtöbbjük megelégedett
azzal, hogya «szónokok anyját s a mesterek apját, az
írás művészetét» elsajátítsa, hogy így szellemi foglalko
zással szerezhesse meg a kenyerét. Az ilyenek tanul
mányaik elvégzése után mint «kis írnokok» (tapsarru
cibru}, vagy «jegyzősegédek» [samallú) működtek, míg
végre teljes alkalmasságukról tanuságot tévén valósá
gos hites irnokokká {dub-srar : iupsarrú), afféle köz
jegyzőkké lettek, akik a hozzájuk fordulók ügyes-bajos
jogi ügyleteit öntötték a törvények előírta írásos for
mába. Feltűnő, hogy ezen a pályán nők is működtek,

sőt - ha"talán nem is vitték a «királyi főirnokság»-ig 
;) királyi kancel1áriá- ban is alkalmazást nyerhettek.

Levéltárak, könyvtárak.

Részben a kereskedelmi élet követelményei, részben
pedig Mezopotámia nagyrészt irodalmi kultúrában álló
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szellemi élete szükségessé tették, hogy a különböző jog
ügyletek alkalmával kiállított okmányok s a kanonikus
jellegű irodalmi alkotások hosszabb időkre megőriztesse

nek. E célt szolgálták a levéltárak (é-kisibba : bétkunukki)
és könyvtárak [é-dub : bét tuppi). Levéltárakkal bírtak az
egyes templomok, a királyi udvar s a nagy kereskedelmi
és bankvállalatok,a könyvtárakat pedig részbentudomány
kedvelő magánosok, részben közintézmények - iskola,
templom - birtokában találjuk. A dolog természetében
rejlik, hogya legfőbb ilyfajta gyüjtemény levéltár és
könyvtár volt egyszerre, azzal a különbséggel, hogy hol
a levéltári, hol a könyvtári jelleg domborodott ki jobban,
aszerint, amint a gyüjtő magánosnak vagy intézetnek az
érdekei azt megkivánták.

A megőrzésre szánt - rendesen gondosan kiége
tett - ékiratos táblákat többedmagukkal kákából, vagy
agyagból készült ládákba (pisrandub, v. girginak: pisran
dubbu, v. girginakku) raktározták el; még pedig oly
módon, hogy az egyes táblák közé a be nem írt részen
eleve elkészített köralakú mélyedésekbe apró fahenger
kéket illesztettek, nehogy a táblák összeérjenek s az írás
megrongálódjék. E ládákat - tartalmuk megjelölésével
- egymás mellé vagy polcokra helyezték el. A levéltár
és könyvtár rendezése és vezetésea rendelkezésére bocsá
tott személyzettel a levéltár, illetve könyvtárigazgató
(ráb pisrandubbi, ill. ráb girginakki) feladata volt.

Bár könyvtárral, amely az általános érdekű tudo
mányos műveken kívül főként a szertartási könyveket s
a különböző alkalmakkor szükséges ráolvasások gyüj
teményeit tartalmazta, minden valamire való temp
lom bírt (a nippuri archivum-könyvtárból több mint
50.000 ékiratos tábla került a napvilágra), valóságos
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királyi könyvtárról ez ideig csak a Kr. e. 7. századbó
tudunk.

E nagyszerű intézmény Assűr-bdn-aplinak (668-
626) köszöni létét, - vagy legalább is országos jelentősé

gűvé való kiépítését - aki gyermekségében papnakkészül
vén, a tudományok iránti meleg érdeklődését uralkodó
korában is megőrizte. Részben, hogy tudós hajlandósá
gát könnyen kielégíthesse - «saját olvasásának céljá
ból» -, másrészt pedig, hogy fővárosát, Ninivét Mezo
potámia tudományos életének központjává tegye, meg
alapította az asszír nemzeti könyvtárat. A könyvtár
célja volt Babilónia és Asszíria minden tudományos
művét másolatban megszerezni s az utókor számára
fenntartani. Mily komolyan vette Assűr-bán-apli a könyv
tár kérdését, bizonyítja több fennmaradt levél, amelyek
ben az uralkodó személyesen érdeklődik a különböző he
lyeken - Bábelben, Kútában, Nippurban stb. - található
oly írásművek iránt, amelyekről «Assúrban nincs még
másolat».

A másolatok készítésével a «mesterek egész gyüle
kezete» foglalkozván, hamarosan olyan könyvtárat «állí
tott fel palotájában», amelyre nemcsak Asszíria lehetett
büszke, hanem amelynek az ókori keletre vonatkozó
ismereteink jókora részét mi is köszönhetjük. A két
palotában - a Sz-in-ahé-ribtől épített délnyugatiban s az
Assúr-bdn-apli építette északiban - elhelyezett könyv
gyüjteményből t. i. több mint 20.000, értékesnél értéke
sebb tábla került a napvilágra az angolok mult századi
ásatásai során; azokban az időkben, amikor a tudomány
még mézesheteit élte az ókori Mezopotámiával.

A könyvtárból előkerült ékiratos táblák nagysága
37 X 22 és 2·4 X 2 cm közt ingadozik. Valamennyije gon-
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dosan irt; olykor olyan apró jelekkel, hogy kényelmes
olvasásuk csak nagyító üvegen keresztül lehetséges. Min
den tábla alján rajta a pecsétlő hengerrel rányomott
«Ex libris»: «Assúr-bán-aplinak, a mindenség királyának,
Assúr királyának a tulajdona» s a pecsét előtt a máso
lásra felügyelő ellenőr jegyzete: «Eredetije után leira
tott és ellenőriztetett». A másolás annyira pontos, hogy
az eredetiben lepattogzott, vagy elmosódott helyeken
mindenkor ott van a másoló jegyzete: «letöredezett».
Az egy műhöz tartozó táblák alján a következő tábla
kezdősorai, a mű cime és a táblának a sorozatban el
foglalt száma olvasható. Néhány fennmaradt tábla, amely
csak eimeket tartalmaz (lJ, 221.) azt bizonyitja, hogy a
könyvtár használatát gondosan készitett katalógusok köny
nyitették meg.

2. Irás.
Az irás !ejlódése.

Minden magasabb rendű szellemi kultúra kiinduló
pontja és feltétele az irásművészet. «Az irás a szónokok
anyja és a mesterek apja» - mondták Mezopotámiában,
ahol e tudományt NaM isten különleges adományaként
tisztelték és becsülték.

Valóban, ha tekintetbe vesszük azt a bonyolódott
mesterkedést, amelyre az Eufrát és Tigris mentén lakónak
szüksége volt ahhoz, hogy gondolatait a szem számára
hiven megörökithesse, megértjük a tiszteletet, amely
a titokzatos jeleket környezte s megértjük, hogy az irás
keletkezését külön isteni kinyilatkoztatás nélkül nem
tudták elképzelni.

A mezopotámiai irásrendszer t. i. nemcsak a leg
régibb, hanem egyúttal a legkörmönfontabb irásrend
szerek közé tartozik. Bonyolódottsága, amely már az
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ókori tanulókra is súlyos feladatokat rótt, a modern
tudományt is lépten-nyomon a legmeglepőbb problémák
elé állította. Az éleselméjű kutatók egész seregének év
tizedekig tartó fáradozására volt szükség, míg az évezre
dek során keletkezett szövevény egyes szálait kibogoz
niok sikerült s a fejlődésében megértett írásrendszer el
vesztette azt a misztikus varázst, amely őt az asszíriológia
hőskorában körülvette.

Tudásunk mai állása szerint bizonyos, hogy a mezo
potámiai írásrendszer kifejlesztése a suméroknak köszön
hető és általában feltételezik, hogy az írás feltalálása is
az ő számlájukra írandó. Annyi mindenesetre kétségtelen,
hogy az írásrendszer kialakulását a kezdet kezdeteitől

fogva sumér példákkal szeraléltethetjük, de fel'kell emlí
tenünk, hogy a sumér nyelv és írás között bizonyos
apróbb egyenetlenségek állapíthatók meg, amelyek meg
magyarázása a jövő kutatások egyik feladata.

A mezopotámiai írás élén - épen úgy, mint egyéb
írásrendszerekben - a tudattartalmat csak nagyjában
feltüntető, emlékeztető képjelek állanak, amelyek csupán
céljukban különböznek a kivitelben teljesen hasonló,
művészi ösztönből vagy mágikus céllal készített rajzok
tól. A speciális cél - a tudattartalomnak a szem számára
rajzolt jelekkel való közlése - azonban hamarosan külön
fejlődési irányt indít meg. amelyen haladva az írás előbb

a művészi rajzoktól, majd a mágikus jelektől különválik.
A fejlődés, amelynek legfőbb mozgatója az a törek

vés, hogya közlésre szánt gondolat minél pontosabban,
minél gyorsabban és minél kevesebb szellemi és testi
erőkifejtés árán legyen kifejezhető, két síkban történik:
a jelek külső alakjában és a tudattartalomhoz való viszo
nyában, vagyis belső alakjában.
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A külső alak fejlődésében ható tényezők a már
említetteken kívül még az írásra használt anyag és az
írószer, valamint a diszitőérzék.

Mindezek tekintetbevételével a mezopotámiai írás
rendszer külső alakjának kialakulását akkor érthetjük
meg a legkönnyebben, ha a történelmi idők «agyagkor
szaka» előtt egy megelőző «fakorszakot» feltételezünk.

Valószínűen a rostos fa és a jelek bekarcolására
használt hegyes kőkés volt az oka annak, hogy az
«képe-írás hamarosan szögletes vonalírássá stilizálódott,
amelyben az eredeti görbe vonalakat törtvonalak váltot
ták fel. Ugyancsak a fatechnika - leháncsolt fa törzse,
jobb kézzel való írás - magyarázza meg maradék nél
kül a mezopotámiai írásnak a sorvezetését. A legrégibb
sorvezetési mód t. i..- épen úgy, mint a kínai írásnál
az volt, hogy a jeleket az «irástükör» bal felső - a
jobb kézzel szemben fekvő - szögletében kezdődő, felül
ről lefelé futó sorokba írták.

Mikor a sumérság a Mezopotámiában ritka fa
pótlására az agyagot választotta írásanyagul, az egyes
jelek alakja üjabb átalakuláson ment keresztül. Mindenek
előtt nem volt szükség többé a marokra fogott kővésőre,

hogy a nedvesítéssel megpuhított agyaglapra a jelek
bekarcolhatók legyenek. Elég volt e célra akiélesített,
hegyezett nádszilánk. Még azzal is nehéz volt egyformán
finom vonalakat rajzolni, mert az író a nádstílust a gyors
kezelés közben a vonal fejénél önkénytelenűl is erőseb

ben nyomta az agyagba és így minden egyes vonal a
kezdetén szélesebbre sikerült, mint a folytatásában. Ily
módon a szándékolt szögletes zárt jel helyett a valóság
ban ékalakú vonalkák komplexuma keletkezett a keze
alatt. Idők folyamán az ékalak állandósulván és tudatossá
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válván akkor is megmaradt, ha nem agyagra, hanem
kőre írták, illetve vésték bele a mondanivalójukat. A szó
szoros értelmében csak e fejlődési foktól kezdve illeti
meg a mezopotámiai írást az «ékírás» elnevezése.

Az agyagtechnika befolyással volt a sorvezetésre is.
Több sorból álló szövegnél ugyanis az irót állandóan
az a veszedelem fenyegette, hogy minden következő sor
írása közben az agyagtáblára támasztott ujjaival eltörli
a megelőző sort. E veszedelmet oly módon iparkodott
elkerülni, hogy az agyagtáblát 90° szög alatt elfordítva
tartotta s a jeleket ugyanolyan sorrendben véste, mint
ahogyan mi írunk. Olvasás közben a táblát kezdetben
természetesen visszaforditották, de később a hosszas írás
gyakorlat következtében lassanként ugyanoly módon
olvasták is a szöveget, mint ahogyan írták.

A kőre írt szövegeknél természetesen e tekintetben
is makacsabban tartotta magát a régi szokás. Hammurápi
(1955- I 9 I 3) törvényoszlopán a szöveget már ékje
lekkel, de még felülről lefelé s jobbkéz felől balkéz felé
haladó sorokban vésték.

Az a körülmény, hogy az egyes jelek az új olvasási
módnál az oldalukra voltak fektetve, többé nem zavatha
tott, hiszen a jelek képalakja az ékeseportokban amúgy is
feIismerhetetlenül eltünt már. A továbbiak során a stilizáló
érzék gondoskodott róla, hogy az eredetileg különböző

nagyságú jelek nagyjából egyformákká s a hegyes szög
alatt egymásfelé hajló ékek vagy párhuzamosakká vagy
derékszögűekké váljanak. A fejlődés ez útjának a szem
léltetésére szolgáljon a «madár» rajza.

d Ll.
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Az irás belső alakjának fejlődese nagyjában a követ
kező kellett, hogy legyen. Hosszabb és bonyolódottabb
gondolatsorok lerögzítéséreazemlékeztető képjelek egész
sorozatára lévén szükség, kialakult a fogalomírás, amely
a tudattartalom közlésére szolgáló egyéb eszközökkel 
a nyelvvel, a gesztussal stb. - még teljesen egyenlő

rangú afféle «képnyelv». E fogalomirásban az emlékez
tető képjelek már egyezményes jelek, amelyeknek meg
határozott jelentésük van.

Hogy a jelek száma ne szaporodjék a határtalanig
s igy az irás ne váljék egyszerüen megtanulhatatlanná,
arról különböző kézügybe eső fogásokkal gondoskod
tak. Egy-egy jel nemcsak azt a fogalmat jelöli, amely
fogalom érzéki képét ábrázolja, hanem a rokonfogal
makat is. A fej képe pl. a fej mellett elsőt, felsőt, elő

kelőt stb. juttat az «olvasó» eszébe s a láb rajza segit
a menni, állni, jönni s egyéb mozgásfogalmak kifeje
zésére.

Ezen a fokon s ugyanez okból kerültek az irásba
a módosító jelek is, amelyek a meglévő jelekből apró
változtatásokkal új jeleket alkotnak. Pl. a száj s a szájjal
kapcsolatban levő dologi és cselekvésfogalmak képe a
fej rajza a száj tájékára tett vonalkákkal.

Elméletileg elképzelhetjük, hogy az ember ily mó
don az összes fogalmi kateg6riákra egyezményes képjelet
alkot s a beszélt nyelvvel teljesen egyenlő értékű kép
nyelvet teremt. Az elméleti lehetőség azonban még nem
jelent gyakorlati megvalósithatóságot. Kétségtelen, hogy
az irás, ha megmarad a fejlődésnek ebben az irányában,
amelyben elindult, épúgy megmerevedett és csökevé
nyes maradt volna, mint a gesztus, a dobjelek, trombita
jelek, a mágikus képjelek ts az a számos iráskezdet,
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amelyet a föld különböző pontjain különböző időkben

megállapíthatunk s amely még csecsemőkorában el
hervadt.

Hogy az irás azzá válhassék, arnivé vált, fel kellett
áldoznia önállóságát és elszegődnie a legtökéletesebb
gondolatközlő eszköznek, a beszélt nyelvnek a szolgála
tába. Mi módon történt a fejlődés eredeti irányából
való e kisiklás, amely a továbbiakban oly gyűmölcsö

zőnek bizonyult, nem tudjuk megállapítani. Hogy azon
ban ez a lépés, amelynek következtében a fogalom
írásból szóírás lett, nem olyan magától értetődő, mint
ahogy azt a mükedvelő írástudósok el szokták képzelni,
bizonyítja az a körülmény, hogy az egész földkereksé
gen mindössze három oly írást ismerünk, amely ez
irányba tért: a mezopotámiain kívül az egyiptomit és a
kínait s e háromról sem bizonyos, hogy egymástól
függetlenül keletkeztek. I

A szóírás korában az írás egyszerre olyan ténye
zővé válik, amelynek használhatósága általánosan ismertté
s további feilődése vagy ebben, vagy abban az irányban
biztosítottá kell hogy legyen.

A továbbfejlődés legnagyobb problémája az egyez
ményes jelek lehető korlátozása, anélkül, hogy az írásnak
a beszélt nyelvre való visszafordítása, elolvashatósága
szenvedjen.

Érintetlenül hagyva azokat a lehetőségeket, ame
lyek az írás fogalomírás korában az egyszerűsítesre

nyíltak, a szóírásban maga a nyelv ád a követendő útra

I Hogyaközépamerikai azték és maya irások megtették
volna-e ezt a lépést, ha az európaiak betörése közbe nem jön,
arról természetesen kilátástalan dolog volna vitázni.
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újabb irányítást rokonértelmű,hasonló hangzású szavai
val s képes kifejezéseivel.

A szájra utaló vonalakkal ellátott fej jele pl. a kö
vetkezőképen olvasható:

ka 'száj», gu(g) «lárma ; kiabálfni)», du(g) «beszéd;
beszélfni)», enem «szó», sru «fog» stb. I

A fejlődés a megelőző fogalomírással szemben
abban van, hogy a kérdéses jel most már nem azért
olvasható ka-nak, dug-nak stb., mert a száj, lárma stb.
fogalomnak az egyezményes jele, hanem azért jelenti a
szájat, lármát, beszédet, mert a jel hangértéke ka, gug,
dug stb., amely hangkomplexumok a sumér emberben
a száj, lárma, beszéd stb. képzetét keltették fel. Az egyes
jeleknek a fogalomtól való elválása s a fogalmat jelentő

hangkomplexumokhoz való tapadása annál könnyebben
történhetett meg, mert az írás ekkorára a külső alak
fejlődése során már elvesztette eredeti képalakját s egyez
ményes vonaljegyekké vált.

Befejezettnek tekinthető e folyamat akkor, amikor
az író a homofon - hasonló hangzású - hangkom
plexumok jelölésére szolgáló különböző jeleket erede
tükre való tekintet nélkül használja, vagyis amikor a gir
( ~) «láb» szót gyanútlanul a~ jellel írja le,

amely ugyancsak girnek hangzik ugyan, de eredetében
«kése-t, «tőre-t jelentett.

Aa írásjelek száma ilymódon jelentékenyen korlá
tozódott, de az egyes jelek jelentései annyira megsza-

1 Megjegyzendő, hogy ugyanaz a jel minden további nél
kül olvasható igének vagy névszónak, hiszen a sumér szótő e
szempontból semleges; a modern értelemben vett igévé vagy
névsz6vá csak a rnondatban válik helyzete, vagy különbözö
ragjai révén.
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porodtak, hogy a sokjelentésű jelekkel leirt szöveg még
az összefüggés segitségével sem volt pontosan elolvasható.

E nehézséget oly módon iparkodott az író leküz
deni, hogy a többértelmű jelek elé vagy után olvasásra
nem szánt fogalomhatározókat irt olyanformán, mint
ahogy az a modern szótárakban zárójelben található a
hasonló hangzású szavak után, pl. vár (ige), vár (fn.);
író (aki ir), író (a vaj írója) stb.

Hogy a fogalomhatározó a jel elé vagy utána
kerül-e, az attól függ, hogy a meghatározandó szóval
birtok- vagy értelmező-viszonyban lenne-e, ha olvasni
kellene.

A meghatározandó jelek előtt állnak a dingir «isten»,
lu «ember», uru «város», gis «fa» stb. jelek, amelyek
arra figyelmeztetik az olvasót, hogy a következő szó
istennév, foglalkozásnév, városnév, faeszköznév stb.; a
jel után hu «madár», ha «hal», ki «hely» stb.

A fejlődés azonban még nem fejeződött be e lépéssel.
Akkor, amikor a hasonló hangzású jelek eredeti

jelentésükre való tekintet nélkül használhatók egymás
helyett, az irás már valójában túljutott aszóírás stá
diumán s szoros értelemben vett szótagírássá vált. Ennek
a vívmánynak egyszerűen további kiépítését jelenti az,
ha a többszótagú szavakat - legyenek azok eredeti
vagy származékszavak - nem etymológiai helyesirással,
hanem fonetikusan írják. Innen azután csak egy lépés
kell ugyanebben az irányban ahhoz, hogy a mássalhang
zóval kezdődő zárt szótagokat két szótagra bontsák szét
s gir mellett és helyett gi-irt írjanak.

Természetes, hogy ezt a kezdetben talán hibásnak
ítélt írásmódot főként azok - vagy azok részére 
használták, akiknek a szójelkészletük korlátozottabb volt,
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semhogy «helyesen» tudtak volna írni, vagy a ritkább
szójeleket el tudták volna olvasni. Annyi azonban bizo
nyos, hogy e helyesirási hiba nagyon termékenynek
bizonyult a jövőben s rohamosan elterjedt az egész mezo
potámiai kultúrkörben. Elterjedéséhez nagyban hozzá
járultak az iskolák, ahol a tanárok a diákok emlékezeté
nek támogatására ilymódon irtak és irattak glosszákat
a megtanulandó új jelek mellé.

Az iskola útján azután ez egyszerű - egy mással
hangzóból és egy magánhangzóból álló - szótagjelek
általános használatba mentek át, anélkül természetesen,
hogyaszójeleket kiszoritották volna. Minél tanultabb
valaki, annál több szójelet használ ezután is, de az egy
szerű szótagjeleket a legtanultabb is felhasználja arra,
hogy a ragokat és viszonyszókat hja velük.

Aszótagjelek meghoncsodása azután lehetövé tette,
hogyatöbbértékű szójelek helyes olvasása biztosittassek.
Ha az író a du, gub, gin szóértékekkel biró jelet gubnak
vagy ginnek és nem dunak akarta olvastatni, a jel után
egyszeruen odaírta az -ub v. -in szótagot mint «fonetikus
bővitményt».

Ezzel a sumér irás elérte fejlődésének a tetőpont

ját. E fokon az egyes jelek lehetnek: I. szójelek (ideo
grammok), 2. fogalomhatározók (determinativumok),
3. szótagielek, 4. a szójelek fonetikus bővitményei (fonet.
komplementumok).

Azt mondani is szinte fölösleges, hogy ez az irás
mód épen nem egyszerűs megtanulása az ókorban épúgy
nehéz volt - írástörténeti ismeretek hiján talán még
nehezebb -, mint ma. Az azonban kétségtelen, hogy
nemcsak a sumér nyelvet ismerők számára adta a beszélt
nyelv kielégitő fonetikai képét, hanem azt is lehetővé



SZELLEMI KULTÚRA 209

tette, hogy ez évezredekkel ezelőtt már kihalt nyelvet
a feliratok alapján ma új életre támasszuk.

A sémi hódítók ez íráson alapjaiban nem változtat
tak. Minden további nélkül átvették a sumér szótagérté
keket, a szóértékeket pedig lefordították sémire és saját
nyelvükön olvasták. A további fejlődés mindössze annyi,
hogy a szótagértékek a sémi hangállományhoz igazod
nak, egynémely sémi szóérték szótagértékké válik és a
jelek külső alakja tovább csiszolódik. Ez apró módosu
lások, amelyek a különböző sémi kultúralakulatok köré
ben különbözőképen történtek, elégségesek voltak azon
ban ahhoz, hogy a feliratokon határozottan és félreért
hetetlenül felismerhetők legyenek az akkad irás külön
böző - akkad-babiloni, akkad-asszir stb. - változatai.

A körülbelül 600 sumér ékiratos jelből az akkad
irás szóértékekkel mintegy 400-t használ. Ezek közül
körülbelül 100 használatos az egyszerű - egy mással
hangzóból és egy magánhangzóból álló -, másfélszáz a
zárt - két mássalhangzóból és a közrefogott magánhang
zóból álló - szótagok jelölésére, másfélszáznak pedig
csak szóértékei vannak. A négyszáz jelnek eddig meg
állapitott összes jelentései körülbelül I5.000-re tehetők.

Annak dacára, hogy az ékírás ilyen bonyolódott,
használata és hatása az ókorban nagyon nagy volt. Nem
csak a szomszédos apró-cseprő, minduntalan babiloni
vagy asszir uralom alá került népek érezték szükségét
annak, hogy az akkad nyelvvel együtt elsajátítsák, ha
nem a Kr. e. 2. évezred közepe táján, amikor az akkad
nyelv diplomáciai nyelvvé vált, az irást a nyelvvel együtt
époly szorgalmasan tanulták Egyptomban, mint a hatti
birodalomban.

Ha valamely népnek, amely a mezopotámiai kultúra
Dávid Antal: Bábel és Assur. 11. 14
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Az ékírás megfejtése.

Miután a Persepolis romjai közt látható «ékalakú»
feliratokról a 17. szd elején Pietro della Va!1e hírt adott
Európába, Carsten Niebubr volt az első, aki 1765-iki
keleti útján gondos és megbízható másolatokat készi
tett róluk.

A tudományos világ érdeklődése e feliratokra irá
nyulván, a szorgos vizsgálat hamarosan megállapította,
hogya lemásolt szövegek három különböző írásmóddal
írvák, amelyek közül az első mintegy 40, a második
valamivel több mint 100, a harmadik pedig több
száz jelet tartalmaz. E megállapításból önkényt kö
vetkezett, hogy tehát az első írásmód betűírás, a máso
dik szótagirás, a harmadik pedig valósainűen szóirás.
Pusztán a külső elosztás alapján az is valószinűnek lát
szott, hogy mindhárom írás sorvezetése megegyezik a
mi sorvezetésünkkel.

hatása alá került, nem volt írása vagy nehézkesebb volt,
mint az akkad, természetesen megkísérelte az ékírást
saját nyelvére alkalmazni. Egy ilyen kísérletnek köszön
hetjük azt, hogy a hatti birodalom hivatalos nyelvét,
amely ékírással megrögzítve maradt fenn, az utolsó tíz
év folyamán sikerült újból megszólaltatni.

Leánya is támadt az ékírásnak az óperzsa írásban,
amely az ékírás legfejlettebb alakjának az egyszerű szó
tagirásnak a mintául vételével készült. Ez óperzsa írás a
még egyszerűbb sémi mássalhangzó-írások előtérbe nyo
mulásával elsorvadt ugyan, de a kísérlet mégsem volt
eredménytelen. A Persepolisban fennmaradt néhány
királyfölirat tette ugyanis lehetövé az ékírás megfejté
sét s ezzel egy hosszú évezredekre terjedt történet és
művelődés megismerését.
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Bár különböző tudósok éleselméjű következtetések
kel sok figyelemreméltó észrevételt tettek e feliratok
kal kapcsolatban, a megszólaltatásukra irányuló minden
kísérlet reménytelennek látszott I 802-ig, amikor egy
fiatal göttingeni helyettes tanár, Georg Friedrich
Grotefend avatkozott bele a kérdésbebarátjának, Fiorillo
nak, a királyi könyvtár titkárának buzdítására.

Grotefend megfejtési kísérletének alapjául két, az
első - a legegyszerübb - írásmódban írt feliratot
választott. Elfogadván az előző kutatóknak azt a fel
tevését, hogy azegyes jelcsoportok közt előforduló ferde
ék szóelválasztásra szolgál, megállapította, hogy két jel
csoport - olykor néhány jellel megtoldva - szabályo
san ismétlődik.

Az egyes jelcsoportokat betűkkel jelezve a két fel
irat a következőképen festett:

I. A. B. C. B. B+ b. B. D + b. E. F. G. H. I.K. L.
ll. M. B. C. B. B + b. A. B. F. G.

A képlet gondos elemzése kézügybe adta azt a gon
dolatot, hogy aleggyakrabban előforduló B jelcsoport
értelme «király», az F-é pedig «fiú». Ez értékeket be
helyettesitve kapta a következőket:

I. A. király. C (jelző a királyhoz). Királya a kirá
lyoknak, királya a D-nak, E. fia, G. H. I. K. L.

ll. M. király C (jelző a királyhoz). Királya a kirá
lyoknak. A. Király. fia. G.

A két feliraton tehát három személy neve szere
pel, akik egymással apafiúsági viszonyban állnak s akik
közül az egyik nem volt király, mert neve mellől hiány
zik a királyt jelentő jelcsoport.

Miután történeti okokból valószínünek látszott,
14*



212 NEGYEDIK RÉSZ

hogy a feliratok az Achaimenida királyoktól valók, a
személyek megállapitása nem volt nehéz:

E Hystaspes

I I
A király = Dareios

I I
M cl Xerxes.

Mielőtt e nevek segélyével az egyes ékiratos jelek
megállapításához fogott volna, szükségesneklátta, hogy
az ószövetségi Szentírás és a zend nyelv segitségével a
nevek valószinű legrégibb alakjait rekonstruálja.

A neveket rejtő jelcsoportoknak a rekonstruált
nevekkel való összeegyeztetése során a következő olva
sást kapta:

A. = Dárheús, E. = Kshersé, M. = Góstászpahé.
Az ilymódon nyert egyes betűértékeknek a többi

jelcsoportba való behelyettesítese a «király» szó perzsa
jelentéseként a kséhióh szót, ami a zend nyelv tanusága
szerint csakugyan királyt jelent.

Megfejtésének eredményéről alig néhány heti munka
után 1802 szeptember 4-én számolt be a 27 éves Grote
fend a göttingeni tudományos akadémián. Betűmegálla

pitásainak egy részét a tudományos kutatás később

helyesbitette : kiderült, hogy a perzsák Dareiost Dára
javaus-nak, Xerxest Ksajarsá-nak, Hystaspest Vistaspti
nak, a «királyt» pedig ksájatijá-nak, nevezték, de ez alig
érinti Grotefend érdemét és zseniális munkájának rend
kivüli jelentőségét.

A Grotefend nyitotta utat Burnouf és Lassen épi
tették ki egymástól függetlenül (1836), Henry Rawlin
son pedig, aki hosszú évekig tartó fáradságos munka
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árán Dareiosnak a behisztuni sziklafaira vésett feliratát
lemásolta és önállóan kibetüzte, (1847) befejezte a perzsa
ékírás megfejtésére irányuló munkálatokat.

A perzsa feliratok első részének a megismerésével
szilárd talajt nyert a tudomány a párhuzamos «máso
dik» és «harmadik» írásmóddal irt szövegek kibetűzéséhez.

Miután Rawlinson másolata elegendő anyagot biz
tosított, sikerült is a «második» írásrnöd I I I szótag
értékét megállapítani s az előbb médnek, majd szkitá
nak nevezett szúzai elamita nyelven irt szöveget elolvasni.

Ennél sokkal jobban izgatta azonban az érdeklő

dők fantáziáját a «harmadik», a legnehezebbnek látszó
írásmód.

A Mezopotámiában megfordult utazók hírei s az 1843
óta asszír talajon megkezdett ásatások ugyanis azt bizo
nyították, hogy a Tigris és Eufrát mentének romhalmai
telve vannak kőbe vésett s agyagtáblákra rótt feliratok
kal, amelyek ugyanezzel az írásmóddal írvák. Termé
szetes, hogy a legkülönbözőbb tudományok szakemberei
s az érdeklődő dilettánsok tömegesen vetették magukat
e «babiloni» írás megfejtésére. Hiszen remélni lehetett,
hogy segítségükkel fellebbenthető a fátyol egy oly nép
nek - talán évszázados - történetéről és művelődé

séről, amelyet addig csak a görög irók homályos, sokat
sejtető célzásaiból s az Oszövetség könyveinek utalá
saiból ismertek.

Hosszadalmas volna lépésről-lépésre végigkísérni
ezt a lázas korszakot, amelyben a vakmerő és terméket
len feltevések zavaros' szövevényei közt lassan-lassan,
fokról-fokra haladt előre a feladott rejtvény később

helyesnek bizonyult megfejtése. Elég felemlitenünk az
assziriológia e hőskorának a vezéralakjait : Henry Rawlin-
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sant, F. de Sau/eyt, Edward Hinekset, Julius Oppertet,
akiknek egymásba kapcsolódó munkássága a megfejtés
ügyét minden akadályon, legyőzhetetlennek látszó nehéz
ségeken s a kudarcok hosszú során keresztül diadalra
juttatta.

E diadalnak a megpecsételése és a megfejtés helyes
ségének a világ előtt való dokumentálása volt az 1857.
év. Ekkor az angol Asiatic Society ülésén egy akkori
ban napvilágra került hosszabb asszir szöveget másolat
ban átadtak a jelenlevő négy «asszlriológusa-nak : Rau»
linsonnak, Hineksnek. Oppertnek és Talbotnak azzal a
felszólítással, hogy egymástól függetlenül olvassák el
és forditsák le. Az eredmény az volt, hogy a beküldött
négy fordítás - apróbb eltérésekkel bár - de lénye
gében egybevágott.

Az eltérések mögött rejtőzködő bizonytalanságok
kiküszöbölése, az akkad és a kétnyelvű szövegek s szó
tárak alapján megállapitott sumér nyelv hangtani, alak
tani finomságainak tisztázása, a két nyelv szókincsének
összegyűjtése és a feliratok történeti és művelődéstör

téneti szempontból való kiaknázása volt innen kezdve
a jövő - ma is és, tekintettel a rengeteg anyagra, még
sokáig folyó - kutató munkásság feladata.

Syllabariumok, szétárak.

Hogy az ékírás misztérima aránylag rövid idő alatt
érthetővé vált, az nem utolsó sorban az eufrátmenti
tanitómestereknek és filológusoknak köszönhető.

Az ékírás tudatos kiépítése során s az iskolai oktatás
céljaira már a sumér időkben hatalmas - tárgy szerint
csoportosított - jelgyüjtemények készültek. E gyűjte

mények segítségével sok olyan jelnek, amelyet elolvasni
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egyáltalán nem tudunk, egészen pontosan megállapítható
a jelentése.

Jóval fontosabbak azonban a sémi időkben készült
többhasábos syllabariumok, amelyek az egyes jelek pon
tos kiejtését őrizték meg számunkra. E syllabariumoknak
főként három fajtája bír különös jelentőséggel.

Az sa jelzésű háromhasábos, középső hasábjában a
magyarázandó jelet, tőle balra a jel szótagértékét, jobbra
pedig a jel iskolai nevét tartalmazza:

hu ~<, musennu

u ~(l musennu

pak ~<lmusennu

Vagyis a középső hasábban olvasható mUSe1l11U nevű jel
szótagértékei hu, u, pak stb.

Az Sb jelzésű syllabarium ugyancsak háromhasábos
és az egyes jelek sumér és akkad szóértékeit foglalja
össze:

a-an~ sa-1111l-Ú

di-in-gir~ i-lu

stb.

Vagyis a-+ mint szójel annyit jelent, mint «ég» (an:
samú), vagy «isten» (dingir : ilu) stb. E gyüjtemények
sumérul tanuló akkad diákok részére készültek s a mo
dern tudománvnak lehetövé tették a Kr. e. 2 évezred
elején már kihaltnak vehető sumér nyelv megfejtését.

Az Sc jelzésű négyhasábos syllabarium az előző

kettő kombinálása, amennyiben az egyes jelek sumér és
akkad olvasása mellett a jel nevét is tartalmazza.



216 NEGYEDIK RÉSZ

J~:gyéb syllabariumok a jelek akkad olvasása mellett,
magyarázatként az akkad szó synonymáját vagy körül
írását is adják.

A sumér nyelv megfejtése szempontjából rendkí
vüli fontosságnak a sumér-akkád szószedetek, amelyek
két hasábban tartalmazzák a sumér szavakat vagy kifeje
zéseket s ezek akkad megfelelőjét. Tartalmuk alapján
ítélve a szószedetek afféle iskolai praeparatumok, amelyek
egyes sumér szövegeket dolgoznak fel szótári és nyelv
tani szempontból.

A sémi akkadoknál a sumér irodalmi kultúrával
szemben elfoglalt helyzetük következtében erős filologi
záló és etymologizáló hajlandóság fejlődött ki, amelyet
a saját anyanyelvükre is alkalmaztak. E hajlandóság
eredményei az egyes szövegek és nyelvi jelenségek leg
különbözőbb feldolgozásai, amelyekben az éles meg
figyelőképesség mellett a tudákos okoskodás legmulat
ságosabb baklövéseit csodálhatjuk meg. Modern etymoló
gusaink egyik akkad kollégája pl. a következő, szerinte
egyeredetü szóbokorrallepi meg kortársait: dánu (ítélni),
dunnu (erő),dinn/au (pihenő), diudnu (személy), nindanu
(ajándék), adannu (határidő), dimtu (oszlop), dimtu
(könny), dinu (ítélet). Hogy a szavak közül egyrészt
csak a dánu és dlnu, s másrészt talán a dunnu és dinánu
függnek valóban össze egymással, az a magyar meg
felelésekből is minden további nélkül világos.

3. Irodalom.
Az a felirattömeg. amelyet ékiratos irodalom néven

ismerünk nagyrészében az élet gyakorlati követelményei
nek a szolgálatában áll, vagy úgynevezett tudományos
irodalom. De a tárgyuknál és formájuknál fogva a szép-
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irodalom körébe tartozó alkotások sem gyönyörködtetés
céljából készültek, hanem a legszorosabb kapcsolatban
a vallással és a vallási gyakorlattal. Az ékiratos szépiro
dalom mindenekelőtt vallásos irodalom s az embernek
a nyelvvel és gondolatokkal való játéka csak a vallási
gondolatnak alárendelten szerepel benne. Eza körülmény
természetesen nem feltételezi azt, hogy e vallásos iroda
lomba beágyazottan ne legyenek képviselve mindazok a
költői műfajok, amelyek később s más népeknél önálló
sultak. A valóság az, hogy az ékiratos irodalomban az
egysoros közmondástól kezdve a komplikált époszig a
legkülönbözőbb alkotások adnak számunkra felvilágosí
tást a sumér, babiloni és asszír társadalom irodalmi ér
deklődéséről. Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy a
megállapítás csak a feljegyzett, «hivatalos» irodalomra
áll. Egészen bizonyos, hogy a hivatalos költészetnek a
gyökerei a népköltészetbe nyúlnak le s onnan táplál
koznak, a népköltészet alkotásai pedig bár ugyanabban
a vallási világnézetben, de nem liturgikus célokra ké
szültek.

Egy másik feltűnő - nagyrészt azelőzőből folyó 
sajátossága ez irodalomnak, hogy nem egyéni, hanem
kollektív. Bár a lírai alkotások egyike-másika annyi
meleg és közvetlen belsőséges érzést árul el, hogy szinte
lüktetni érezzük benne az író szivverését, a költemények
mégis évszázadokon át csiszolódtak a folytonos másolás
során. A felolvasó és recitáló számára nem voltak
egyebek, mint merev liturgikus formulák, amelyeket
utána mondott és utána érzett, mert a szertartáskönyv
előírta.

Az előfordul ugyan, hogy egy-egy írásmű másolója
a másolat végére szükségesnek tartja nevét az utókor
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számára feljegyezni, de nem ismerjük egyetlen babiloni
költő nevét sem.

Az irodalom e kollektív természetével függ össze
az a körülmény, hogy az ékiratos irodalomnak nincs a
modern értelemben vett története.

Tárgykör, költői formák, stilisztikai alakzatok,
fordulatok stb. a legrégibb időktől kezdve a kultúra
bukásáig ugyanazok. Miután az irodalmi alkotásnak az
értéke annál nagyobb, minél ősibb, minél kipróbáltabb a
szöveg, érthető, hogy az elődöktől átvett anyag gyöke
res átdolgozása, új formáknak, új tartalomnak a költé
szetbe való bevitele eszébe sem jutott senkinek. S ha
előfordult, hogy bizonyos költői szövegek tudatos át
alakitáson mentek keresztül, ez átalakítás nem irodalmi,
hanem vallási, vagy politikai célból történt s az átalakí
töknak volt a legkevesebb okuk arra, hogy irodalmi
tevékenységükre a közfigyelmet rátereljék.

Az állandóság és maradandóság hangoztatásának
leple alatt azonban mégis szaporodott, sőt fejlődött az
ékiratos irodalom. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy mindaz
a költői alkotás, ami mondjuk Assúr-bán-apli (668-626)
könyvtárában össze volt gyüjtve már a legrégibb ókor
ban megvolt s azóta pusztán szolgai másolás útján maradt
fenn.

A fejlődésnek ékes bizonyságai ugyanannak a témá
nak különböző korú feldolgozásai is, amely feldolgo
zások olykor nagyon jelentékenyen eltérnek egymástól.
A módositások azonban lassan, nemzedékről-nemzedékre,
a másolás közben és másolás ürügye alatt történtek úgy,
hogy az eredményt látjuk ugyan, de a fejlődés fázisait
végigkísérni nincs médunkban.
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Versmértékek;

A költői alkotás a köznapi beszédtől eltérő, ritmikus
formába kívánkozik az Eufrát mentén is. A ritmus pedig
a nyelv és gondolat hullámzása.

A verssor - mint az ékiratos költészet egész éle
tében - már a sumér időkben két félsorra oszlik,
amelyek mindegyike két vagy három lüktetésből áll:

ti din I -gir-gim II munna I -szimmu l

Két verssor distichont, két vagy több distichon strófát
alkot s az egyes sorokat és strófákat a gondolatritmus
köti össze 6-8-asával egy énekké (kisubgu: séru}.

A sémi hódítók lényeges változtatás nélkül átvették
a sumér formát, de - úgy látszik - nyelvük külön
böző természete következtében a hangsúly mellett az
időmértéket is alkalmazták a verselésben :

lund'id I surbéta II in l1i I garzdta-

A különböző versmértékek megállapítása - magá
tól értetődően - meglehetősen nehéz dolog s csak
lassan-lassan haladhat előre az olyan feliratok segítségé
vel, amelyeken a vers tagozódása az írás külső elosztá
sából is felismerhető. A későbbi időkben olykor mintha
feltűnnék egy-egy rím, a benne rejlő költői erő azonban
aligha vált tudatossá. Ellenben kétségtelenül szándékolt
a gyakori s a ritmussal kapcsolatban levő alliteráció,
valamint a kezdő és végző hangzóknak eleve megálla
pított terv szerint való elrendezése.

[ Istenhez hasonló életet ad neki.
• Hadd dicsérjem a fölségest, az istenek közt magasztosr,
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Az ilyen mesterkedéseknek a túlzásba vitele az a
költemény, amelyben minden sor négy alliterációs ütem
ből áll, ugyanazzal az írásjellel kezdődik, mint amivel
végződik s emellett a kezdő és végző hangok felülről

lefelé összeolvasva is értelmet adnak.

Munkadalok.

A költői hajlandóság és a ritmusszükséglet leg
primitívebb alkotásai kétség kívül a munkadalok, amelyek
a munka ütemét kísérik. Az ókori Mezopotámiában a
vallás e munkadalokat is a maga hatáskörébe vonta s
beágyazta a szertartásokba. Az uruki Anu-templom egyik
rituáléjában a következők olvashatók:

"A molnár őrlés közben ezt az imamondást énekli :
«A mennyei Paraszt (csillag) befogta az ekét» ;

a pék a meleg kenyér fölött ezt az imamondást
énekli: «Niszaba istennő az, aki túláradó bőséget, tiszta
táplálékot teremt» ;

a mészáros a marha és a juh levágásakor ezt az
imamondást énekli: «A Napisten Fia, a barom Ura
teremtette a legelőt a földön»".

Ura.

A lírai költészetnek egyik kezdetleges megnyil
vánulása a ritmikus formát öltő üdvkiáltás. Mint ahogy
Dávidot ünneplik az asszonyok (I, Sámuel 18,6.): «Saul
ezret ölt meg, de Ddoid tizezret», ugyanúgy köszöntik
az uruki nők Gilgamest:

«Kicsoda szép a vitézek között ?
Kicsoda pompás a férfiak között ?
Gilgames szép a vitézek között l
Gilgames pompás a férfiak között !»
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Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a TammúZ'-kul
tuszból fennmaradt sirató dalok, aminőket valószínűen

a közönséges halandók holtteste mellett is végetérhe
tétlenül recitáltak a hozzátartozók és a sirató asszonyok:

«Jaj, hős Ninará
Jaj, én férfim, én férjem!
Jaj, Ningis-xida fia
Jaj, Nagat isten, a Háló Ura!
Jaj, Vezér, az ima Ura!
Jaj, a tiszta szem Kadi istene l» stb. stb.

Az a párhuzam, amely az ószövetségi Szeritírásban
megőrzött zsidó és az ékiratokban fennmaradt sumér
akkad líra e kezdetleges megnyilvánulásainál felismer
hető, a továbbiakban is fennáll.

Az Énekek énekének szerelmi dalaira emlékeztetnek
az ékiratok szerelmi dalai, nemcsak abban, hogy ugyan
azokat az élettel pezsgő fordulatokat és képeket hasz
nálják, hanem abban is, hogy a világi nászdalok moti
vumai az istenségnek az emberrel való misztikus egye
sülését szeniléltetik. Egy asszír rituáléban többek között
a következő himnuszok kezdőszavait - «címeit» 
olvashatjuk:

«Igen, én pásztorom, jöjj a szerelem hajlékába! ...1)

«Örvendj, úrnőm, örvendj! ...»
«Félelmes vagyok én az istenek között l ...»
«Jöjj álom! A «fiút» akarom átölelnil , ..»

«~agyogj fel, mint a hajnal csillaga! ...»
«Öaz a kívánság, amely megörvendezteti a szívemet!...»
«Mint kiáltozom a gazdag után! »
«Amikor a szemernfénye átölelt! »
«A cédrusok jó illata a Te szerelmed, Uram! ...l)
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«Ez éjszakára l» «Igen ez estére ...»
«Hadd lássam a te bájaid ékes kertjét l ...»
«Ma telve van a szivern ujjongással és a hárfák

hangjával l ...»
«Ma éjjel Rád gondoltam! ... l) stb. stb.

E szerelmi dalok, amelyek tartalmáról fennmaradt
címük elég elképzelhető fogalmakat ád, kivétel nélkül
valamely vallási szertartásban - valószínűen a Tammur-«
Is/ár misztériumkultuszban - játszottak szerepet.

Azistenekhez intézett himnuszok tartalmának és for
májának szemléltetésére szolgáljon egy Samas-hirnnusz:

Úr l aki a sötétséget megvilágitja, I aki a «fekete
fejűek» szemét felnyitja l

Könyörületes Isten, aki felegyenesíti azelnyomottat I s
megvédi a gyöngét l

A Te fényedet lesik I a nagy istenek
S az Anunnaké valamennyien I a Te ábrázatodat

figyelik.
Te irányitod I a nyelveket egy lényként:
Felemelve a fejük I a Nap fényét nézik
S mihelyt megjelensz I örvendeznek és ujjonganak.
Te vagy a fénye l a távoli menny határának
S a tágas föld I szeme-célja Te vagy stb.

Csaknem az ószövetségi zsoltárok zord ünnepé-
lyességére emlékeztet a következő Ramm1n-himnusz:

Az Úr, ha haragszik, I reszketnek tőle az egek;
Rammán, ha dühöng, I remeg tőle a föld;
Hatalmas hegyek I összeomlanak előtte.

Haragja elöl, I dühe elől,

Ordítása elől, ! dörgése elöl.
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A menny istenei I a mennybe menekülnek fel,
A föld istenei I a földbe bújnak,
A Nap alámerül I az ég fenekére,
A Hold eltűnik I az ég magasán.

Az ókori Mezopotámia lírájának legszebb alkotásai
a bűnbánati zsoltárok, amelyekre már mutattunk be
példát (n, 34.).

A belőlük áradó mélységes hit, alázatos fiúi odaadás,
őszinte bánat, a kegyelem után való sóvárgás, a maga
sabb rendű, tisztultabb istenmegismerésre való törekvés
még ma is eleven erővel hat reánk.

A vallásos líra alkotásai közt sajátságos előadási

módjuk miatt különös érdekességgel birnak a litániák:

(PAP): Uram, a templomba való bevonulásodkor
(KAR): Örvendjen Neked a te templomod;
(PAP): Imádásra méltó Ur, Marduk, a templomba

való bevonulásodkor
(KAR): Örvendjen Neked a te templomod;
(PAP): Erős, nagy Úr, Enbilulu, a templomba való

bevonulásodkor
(KAR): Orvendjen Neked a te templomod;
(PAP): Nyugodj meg, Uram; nyugodj meg, Uram!
(KAR): Örvendjen Neked a te templomod;
(PAP): Nyugodj meg, Bábel Ura!
(KAR): Örvendjen Neked a te templomod stb.

Epika.

Az epikus irodalom termékei époly kevéssé pusztán
irodalmi célból készült alkotások, mint a liraiak. Minél
inkább tökéletesednek ismereteink, annál világosabbá
válik előttünk, hogy úgynevezett époszaink kivétel nél-
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kül liturgikus használatra szánt tanköltemények, ame
lyek az ünnep okát és jelentőséget vannak hivatva meg
magyarázni s amelyek elrecitálása vagy eléneklése az
ünnepi szertartás egyik elengedhetetlen részét alkotta.
Igy ma már kétségtelen, hogy a kezdőszavairól Enuma
elis ((Amikor fönn») néven ismert hét táblára terjedő

Világteremtési éposz (I, 51. skk.) a bábeli újévi szertar
tások alkalmával, az ünnepség negyedik napján előadott

liturgikus ének. Tárgya tulajdonképen nem a világ te
remtése, hanem az istenek harca, célja pedig megmutatni,
mi módon került Bábel helyi istene, Marduk, az istenek
élére s ezzel igazolni Bábel hegemóniáját. Különböző

korból, különböző változatban fennmaradt szövegtöre
dékeink bizonysága szerint az effajta theomachiák, ame
lyek a jó principium győzelmét ünneplik a rossz fölött,
kedvelt témái voltak az epikának. Kivétel nélkül kultusz
használatra készülvén, csak a kaotikus hatalmat képviselő

Tiámat és Apsr« játszanak benne állandó szerepet, míg
a másik fél, amely felettük győzelmet arat, aszerint
váltakozik,hogy mely isten ünnepi szertartásai számára ké
szültek. A Mardukot ünneplő változatról még az is meg
állapítható, hogy eredetileg Enlilt dicsőítette s átdolgo
zói alig fáradtak vele többet, mint hogy Enlil neve
helyébe Mardukét írták s az eposz végén Enlilt, akinek
neve előzően egyáltalán nem szerepel, formálisan le
mondatják Marduk javára az uralomról.

Az éposz elbeszélő médjának a szernléltetésére szol
gáljon a Marduk- Tidmat harc leírása:

Mikor Tiámat ezt hallotta,
Magán kívül lett s elvesztette lelkinyugalmát.
Tiámat felorditott dühöngve, üvöltve
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És egész a talpáig ide-odaremegtek a lábszárai.
Ráolvasást mormolt, elmondta a formulát
S a harc istenei «megkérdezték» maguk is fegyvereiket.
Egymás ellen indulva Tiámat s az istenek bölcse

Marduk,
Felvonultak a harcra, szembeálltak az ütközetre.
Szétterjesztvén az ur (Mrtrduk) hál6ját, körülfogta őt,

A maga mögött álló «Orkáns-t elörevonta
S mikor Tiámat kitátotta száját amennyire csak tudta I

Az orkánt beléeresztette, hogy be ne csukhassa.
Amint a mérges szelek megtöltötték hasát,
Megbénulváll a szíve, tátva maradt a szája.
Eldobta a dárdáját, felszakította a hasát,
Atvágta a belsejét s keresztülszúrta a szivét.
A holttestét ledobta és reáállott.

A reánk maradt egyéb szövegek - illetve szöveg
töredékek - közül istenharcot tárgyal a «tengertől

teremtett» Labbu-ról sz616, akinek «vére három évig,
három hónapig, egy napig s... kettős 6ráig folyt»,
amikor valamelyik isten legyőzte őt s rokontárgyú az
istenné lett Lugalbandá-nak (II, 2I.) Zúval vívott harcát
éneklő költemény is (I, 58.).

A theomachiák mellett kedvelt témája a babiloni
epikának az alvilágra szállás. Ezek legszebbje, az Istár
kalandját tárgyaló, több változatban is fennmaradt 
természetesen töredékesen. A legrégibb ismert, sumér
nyelvü változat a Kr, e. 3. évezredből származik, épebb
állapotban vannak az Assúr-bán-apti (668-626) könyv
tárából s az Assúrból napvilágra került változatok.
Tárgya alapján ítélve az Istár alvilágra szállása (I, 55)

I Más variáns szerint : «hogy elnyelje őt».

Dávid Antal: Bábel és Assur. 11. 15
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valószínűen a Tammu.<-kultusz szertartásai során került
felmondásra. A dramatikus előadásmód,amelyben a leíró
részek a minimumra vannak szoritva, a sok párbeszéd
s az egyes cselekvések indítóokainak nememlitése arra
engednek következtetni, hogy a darabot valószínűen a
szó szoros értelmében véve eljátszották. A kis «misz
tériumdráma» bevezető elbeszélő sorai egyébként az
ékiratos irodalom gyöngyei közé tartoznak:

«Kar-nu-gé-a.' Ereskigal birodalma felé
Irányította Ist ár Szin leánya gondolatát.

Szin leánya gondolatát irányította ...
A sötétség Háza felé, Irkalia lakása felé,

A ház felé, amelyből, aki belép, vissza nem tér,
Az út felé, amelynek odaútja vissza nem fordul,

A ház felé, amelyben a belépők nélkülözik a fényt,
Ahol föld a táplálékuk és sár az ételük,

Ahol nem látják a fényt s a sötétségben ülnek,
Ahol madarakként tollruhába öltözöttek,

Ahol az ajtón és a záron por ül ...»

Ugyanebbe a témakörbe tartozika Nérgalés Eresbigal
esetét tárgyaló költemény (II, 21.), mely elmondja, mi
ként lett Nérgal az alvilág királyává.

Problémája és - sajnos töredékesen fennmaradt 
befejezése alapján következtetve ugyancsak valamely
szertartásnak alkotórésze volt a legnagyobb ékiratos
költemény, a tizenkét - egyenként kb.400soros 
táblára terjedő Gilgames - éposz (I, 58. sk.);
bár ezidő szerint még nem is sejtjük, hogy mely
misztériumkultuszban játszott szerepet. Különböző kor-

I (fA visszatérés nélküli Ország.»
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ból származ6 s különböző redakci6khoz tartoz6 su
mér és akkad - sőt hatti és hurri fordításban elő

került - töredékeink azonban azt bizonyitják, hogy
az Eufrát mentén afféle nemzeti éposz számba ment s
az évszázadok során nőtt meg olyan teriedelművé, mint
az Assúr-b án-apli (668-626) könyvtárából előke

rült legépebb változata. Bár az éposz cselekménye a
feldolgozásban is mindig felismerhetően halad a végső

kifejlés felé, ez egyetlen változat is elég volna annak a
megállapítására, hogy számos epiz6d idők folyamán
került az époszba.

Az éposz leggyakrabban megvitatott része a XI.
táblán levő vizözönepizód, amelyben Um-napisti a víz
özön lefolyását beszéli el késői leszármazottjának.

(Hat napig dühöngvén a vihar, a hetediken :)
Megnyugodott a tenger s megcsöndesedvén a gonosz

szél, a vízözön elült.
Mikor kinéztem az idő után, (láttam, hogy) elült

a zaj
S minden teremtmény agyaggá változott
És mint a tető elsimult az ár.
Kinyitván az ablakot, fény esett az arcomra
S leborulva ültem és sírtam,
Arcomon folytak a könnyeim.
Körülnéztem az égtájak irányában a tenger szélei felé
S tizenkét (kettős6rányira) egy sziget emelkedett ki.
A Nicir hegyen megállapodott a haj6,
A Nicir hegye felfogván a haj6t nem engedte

ingadozni.

(Hat napig vár most Úm-napisti, majd:)
Amikor eljött a hetedik nap,
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Kieresztvén egy galambot, elbocsátottam.
A galamb elrepült, de visszatért;
Mivel nem volt, hol megálljon, visszafordult.
Kieresztvén egy fecskét, elbocsátottam.
A fecske elrepült, de visszatért;
Mivel nem volt, hol megálljon, visszafordult.
Kieresztvén egy hollót elbocsátottam.
A holló is elrepült s látván a víz apadtát
Zabált ... és károgott s nem fordult vissza.
Erre kibocsátottam mindent a négy szél irányában s

áldozatot mutattam be stb.

Ugyanezt a problémát, hogy t. i. hogyan játssza el
az ember a majdnem elért örökkévalóságot, tárgyalja
Adapa története (I, 53 sk.). Abból a körülményből kö
vetkeztetve, hogy Adapa - Enhi tanácsára - Tammúzt
és Gis-ridat kéri szószólókul Anu előtt, úgy látszik,
hogy a történet a Tammúz--kuituszban került előadásra.

Egyelőre nem tudjuk megállapítani, mily vallásos
célra készült Etana-Iegenda (I, 57), amelynek alaphangja
ugyancsak pesszimisztikus, de amelynek a hiányzó befe
jezése valószínűen kedvező kimenetelű volt.

Egy sajátságos irodalmi műfaj, az apokalipszisz-iro
dalom termékének látszik az Irra-éposz. Az istenek vég
zése szerint a világ városai elpusztításéra vannak szánva,
csak Bábel nyer kegyelmet. Irra, Anu szolgája, az iste
nek határozatának végrehajtása közben annyira belejön
hét démoni segitőjével a pusztításba, hogy Bábelt sem
kíméli, sőt a pusztítás átcsap a környező természetre:
a hegyek lelapulnak s a ciprusfák a tüzistennek esnek
áldozataivá. Végül az istenek közbelépésére Irra lecsil
lapodik s Bábel megújul. Alig lehet kétséges, hogy a
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világvég-apokalipsziszt Bábel magasztalására az Enuma
Elíshez hasonlóan a bábeli újévi ünnepek alkalmával
adták elő.

Közmondások.

Az ókori Kelet a klasszikus ókor tanusága szerint
a találós kérdések hazája s az ószövetségi Szentírásban
is fennmaradt az emléke annak, mennyire kedvelték e
könnyű szellemi játékot (Bírák 14, 12. skk.). Épen ezért
feltűnő, hogy az ékiratos irodalomban ez ideig semmi
biztos adatunk nincs a találós kérdések divatban létére.
Mindössze két olyan mondásunk van, amelyet talán
ilyen értelemben magyarázhatnánk. Az egyik: «Akinek
sem királya, sem királynője, ki annak a gazdája?» a
másik: «Mi lesz terhes fogamzás nélkül s mi lesz kövér
evés nélkül P»

Miután azonban mindkettő olyan szöveggyüjtemé
nyekben fordul elő, amelyek közmondásokat tartalmaz
nak, valószinü, hogy ez a kettő is költői kérdés for
májába öltöztetett közmondás,

A közmondások a kezdetleges társadalom élet
tapasztalatainak és erkölcsi felfogásának költői formá
ban való megrögzítései s a fennmaradt terjedelmes
gyüitemények alapján ítélve nagy keresletnek kellett,
hogy örvendjenek az Eufrát mellékén. Mint a néplélek
tükrei számunkra is rendkívül értékesek; sajnos azon
ban, hogy megértésük nem minden esetben sikerül,
mert nem ismerjük eléggé a környezetet, amelyben
keletkeztek. Érdekes, hogy csak sumér nyelvü köz
mondásgyüjteményt nem ismerünk, a kétnyelvüekben
pedig a sumér szöveg gyakran azt a benyomást kelti,
mintha az akkadnak iskolás fordítása lenne.

Néhány általánosabb érdekü mondás:
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«Mint a vén kemencét: nehéz megjavítani téged,»
«Mégy és elveszed ellenséged földjét: jön és elveszi

földedet az ellenséged.»
«A király ajándéka: a főpohárnok jóindulata»,

«A király ajándéka: a kenetmester kegye.»
«A barátság egy napig: a szolgaság örökké tart.»
«A veszekedés a rabszolgák közt, a rágalmazás a

pasfsu-papok közt dívik.»
«Az erős ember béréből, a gyönge gyermekei árá-

ból él.»
«Jó dolga van: ruhát vett magára.»
«A közember is főúr az idegen városban.»
«Tavaszi gyümölcs: szomorú gyümölcs,»

Mesék.

A fennmaradt közmondások egyike-másika azt a
benyomást kelti, mintha valamely előttünk ismeretlen
mese tanulsága lenne. E benyomásunkat igazolja egy
érdekes irodalmi találkozás. Az egyik levélben ez az ön
magában alig érthető közmondás áll: «A fazekas ku
tyája a kemencébe jutván megugatta a fazekast». A mon
dás magyarázatát az Achiqar-regényben találjuk meg,
ahol a következők olvashatók: «Olyan voltál velem
szemben, fiam, mint a kutya, amely a fazekasok kemen
céjébe bujt be melegedni s felmelegedvén rájuk támadt
és megugatta őket».'

A görög meseköltőnek,Babirosnak, alighanem igaza
van, mikor az asszírokat nevezi a mese feltalálóinak.
mert fennmaradt emlékeink tanusága szerint ez az iro-

I Acbiqar 17. hasonlata. Az Achiqar-regény, amelynek
több - arab, arámi, szir stb. - változatát ismerjük, a szereplök
asszir neveinek tanusága szerint valószínűen maga is asszir eredetű.
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dalmi műfaj a legrégibb időktől fogva otthon volt Me
zopotámiában. Meglétéről tanuskodnak a 4. és 3. évezred
fordulójáról való pecsét1őhengerek jelenetei, amelyeket
sokszor alig foghatunk fel másként, mint meseillusztrá
cióknak. Meseelerneket találunk beolvasztva a nagyobb
epikus elbeszélésekbe, sőt nem egy ráolvasásunk őrzött

meg számunkra régi meséket, amelyeket tanulságuk
miatt alkalmasnak vélt a felhasználásra.

Egy fogfájás elleni ráolvasásból találjuk a követ
kezőket:

«Mikor Anu az eget teremtette, az ég a földet
teremtette, a föld a folyamokat teremtette, a folyamok
a medreket teremtették, a medrek az iszapot teremtették
s az iszap a szút teremtette, akkor a szú odament Samas
szine elé, odament Ea színe elé és folytak a könnyei
«Mit adsz nekem táplálékomul, mit adsz nekem ita
lomul ?» - ,Érett fügét, szagos almát adok neked.' 
«Mit csináljak az érett fügével és szagos almával? Tégy
engem oda, hadd lakjam a fogak és az állkapocs között !
A fogak vérét szeretném szivni s az állkapocs foggyö
kereit enni !» - Szorítsd bele a tűt (t. i. a fogüregbe
- szól az utasítás a ráolvasóhoz) fogd meg a lábát. I 

«Mert ezt mondtad (- így a ráolvasó, miközben kiemeli
apuipát - ), ó szú, verjen meg Ea keze erejével.»

Azonban nemcsak egyéb irodalmi alkotásokba be
olvasztva, önálló formában is maradt reánk néhány nö
vény- és állatmese. Sajnos, ezek oly állapotban vannak,
hogy épen a tanulságuk hiányzik, amelynek illusztrálá
sára készültek. Tartalmuk rendszerint vetélkedés külön-

I Valószlnüen a pulpa (népiesen az ideg) eltávolításáról
van szó, amelyet a fájdalom okozó kukacnak véltek.
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böző növények és állatok között ; szereplőik a ciprus, a
pálma, a tamariszkus, a sas, a kigyó, az oroszlán és a
ravasz róka, aki ügyeskedő képmutatásával minden hí
nárból kikászálódik. A vitába - valószínűen döntő

bírákként - beleavatkoznak az emberek és istenek is.

Dráma.

Olyan irodalmi alkotás, amelyet kétségtelenül drá
mának minősithetnénk, a sumér-akkád kultúrkörből nem
maradt reánk. Ennek dacára egészen bizonyos, hogy a
dramatikus előadás - legalább csirájában - az ókori
Mezopotámiában nem volt teljesen ismeretlen. A tem
plomi szertartás, - bizonyos értelemben maga is dráma
- meg kellett, hogy indítsa azt a fejlődési folyamatot,
amelynek végén a szó szoros értelmében vett dráma áll.

A dráma irányába való fejlődés egyformán indul
ki a szertartásoknál alkalmazott epikus és lírikus alko
tásokból. A Tatnmtl.('-kultuszban szereplő «Is/ar alvilágra
szállása» (I, 55 ; II,226.) önkényt kínálkozik arra, hogya
beszélgetéseket különböző személyek mondják el s a
liturgikus imák nagyrészénél magából a szövegből va
lószinű - a litániáknál egészen bizonyos - hogy a
különböző papok, vagy pap és hívők váltakozva rnond
ták el.

Arra is van adatunk, hogy bizonyos ünnepek alkal
mával az ünnep jelentőségét az egyházi szertartásokhoz
hasonló világi, vagy legalább is világiasabb ünnepi játé
kokkal érzékeltették, amelyeknél a szereplők szerepüknek
megfelelően öltözve mondották el mondókáikat,

Egyik krónikánk szerint Enlil-báni ilyen «pünkösdi»
királybóliesz az izini birodalom uralkodójává (I, 74· II,57)·

Valószínűen ilyenfajta előadás céljára készült az az
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ássun ásatásokból napvilágra került, cinikus alaphangja
miatt bizonyára az új-asszir időkből keltezendő hosszú
groteszk párbeszéd, amely úr és szolga közt folyik.

Egy-két jellegzetes rész:

(ÚR): Szolga, engedelmeskedj nekem'
(SZOLGA): Igen, Uram, igen!
(ÚR): Egy nőt akarok szeretni !
(SZOLGA): Szeress, Uram, szeress! A férfi, aki nőt

szeret, elfeledi búját-baját.
(ÚR): Szolgám ! Inkább nem akarok nőt szeretni !
(SZOLGA): Ne szeress, Uram, ne szeress! A nő verem,

a nő éles vastőr, amely a férfi torkát átvágja.

(ÚR): Szolga, engedelmeskedj nekem'
(SZOLGA): Igen, Uram, igen'
(ÚR) :Hozz gyorsan vizet a kezeim számára; áldozni

akarok istenemnek'
(SZOLGA) Áldozz, Uram, áldozz' Az embernek, aki

istenének áldozik, a szive vidám; kölcsönt kölcsönre
halmoz.

(ÚR): Nem, szolga, mégsem akarok áldozni iste
nemnek'

(SZOLGA): Ne tedd, Uram, ne tedd! Majd megtanitod
az istent, hogy kutyaként fusson utánad, ha . " bármit ...
kér tőled.

(ÚR): Szolga, engedelmeskedj nekem!
(SZOLGA): Igen, Uram, igen'
(ÚR) : Jót akarok tenni országom mal.
(SZOLGA): Tégy, Uram, tégy. Az embernek, aki or

szagával jót tesz, jótette Marduk urnájába kerül.
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(ŰR): Nem, szolga, nem teszek jót országommal.
(SZOLGA): Ne tégy, Uram, ne tégy! A romhalmokra

szállva s a temetőben járva nézd meg az újabb és régibb
koponyákat. Melyik a gonoszé s melyik az igazé?

(ÚR): Szolga, engedelmeskedj nekem!
(SZOLGA): Igen, Uram, igen!
(ÚR): Mi lenne most jó? Az én nyakamat s a te

nyakadat kitörni és a folyóba vetni, az lesz a jó,
(SZOLGA) : Kicsoda elég hosszú, hogy az égig érjen

s kicsoda elég széles, hogy betöltse a földet?
(ÚR): Nem, szolga! Hanem megölvén tégedet előt

tem küldelek.
(SZOLGA): Ekkor azonban, Uram, csak három nappal

éljen túl engemet!

4. Művészet.
Épitészet.

Miután Délmezopotárniában a kőanyag úgyszólván
teljesen hiányzik, a sumér őslakosságnak egyéb építő

anyag után kellett néznie, lu nádból-kákából összeeszká
bált kunyhóit maradandöbb lakással akarta [elcserélni.
Ezirányban maga a természet szolgáIt számára irányi
tással, mikor megmutatta neki, hogy az agyagos iszap,
amellyel nád kunyhóját az időjárás elleni hathatósabb
védelem céljából betapasztotta, a napon kőkeménységüre

szárad. Ez útmutatást követve a sumér feltalálta a tég
lát, amelyet vagy a napon szárított vályog alakjában,
vagy kiégetve használt fel az építés céljaira.

A tégIának az alakja és nagysága különböző idők

ben módosulásokon ment keresztül, de ezek a módo
sulások természetesen nem lehettek olyan mélyrehatók,



SZELLEMI KULTÚRA 235

hogy az építészetben az évezredek folyamán lényegbe
vágó változásokat idéztek volna elő.

Az építészeti technika másik meghatározója a szi
lárd épületfa hiánya. Erős szálíák hiányában a tetőzet

kiképzése súlyos problémája maradt Mezopotámia lakos
ságának egészen addig az ideig, amikor a gazdasági élet
fejlődése lehetővé tette, hogy a szükséges faanyag
messze vidékekről - a Földközi-tengermenti s kis
ázsiai hegyekből - szállíttassék a helyszínére. Erre az
időre azonban már annyira kialakult az építés techni
kája, hogy a fa könnyebb megszerezhetősége - leg
alább Délmezopotárniában - már nem járt féltünőmó
dosulással.

A sumér, a babiloni és asszír ház tervrajzában s
vázában nagyjából ugyanaz maradt az évezredeken ke
resztül, Jellegzetessége az általában középhelyet elfog
laló négyszögletes udvar, amelyet az utcától egy előtér

választ el s amelynek három másik oldalán alakásrészek
fekszenek. A szükségszerűen vastag vályogfalak - ame
lyeket a palotáknál és templomoknál még égetett tég
lával is szoktak burkolni - nem a földbe ásott alap
falra, hanem egy lapos töltésre nehezedtek.

A téglatörmelékekből s földből felhány t töltés
(temeu : temennu), amelyet vályoggal. téglával vagy 
Asszíriában - mészkőkockákkal raktak körül, arra
szolgált, hogy az esőzések és áradások alkalmával a víz
ne érje a falak lábát. E töltések nagysága és kivitele
természetesen a rajta épült ház nagyságához igazodott.
II. Sarrukén (721-705) korszabadi DtÍr-SarrukéJz
(( Sarrukén-vár») nevű palotájának terrasza pl. körül
belül 10 hektárnyi területet foglal el s 14 méter magas,
vagyis olyan magas, mint egy mai kétemeletes ház.
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A terraszt körülvevő külső mészkőburkolat vastagsága
24 méter s a töltés belseje vályogtéglákból áll.

A vályogfalnál külön kötőanyagranem volt szükség.
Elég volt az egyes vályogtéglákat kissé megnedvesíteni,
mielőtt egymásra rakták volna őket, az égetett téglánál
pedig szurok és aszfalt szolgált kötőanyaguI. Hogy az eső

víz veszélyességét csökkentsék, a falakban függőleges le
vezető üregeket hagytak, amelyek alul kivezetett csa
tornába torkoltak. Ugyancsak a falba épített csatorna
rendszer gondoskodott a nagyobb épületkomplexumok
vízellátásáról.

A faanyaghiány okozta nehézséget oly módon
oldották meg, hogy kiadós mértékben alkalmazták a
valódi vagy álboltozatot, amely emlékeink tanusága
szerint Mezopotámiából származott el nyugatra. ny
boltozatmaradványok a háború utáni ásatások során az
elérhető legrégibb rétegekből is kerültek a napvilágra.
Akár boltívvel fedték az épületet, akár a gyönge, rostos
pálmafát használták tetőgerendának, a befödött helyi
ségeket keskenyre és hosszúra kellett épiteniök, úgy
hogy az egyes szobák reánk inkább a folyosó hatását
teszik.

Nagyrészt e befödési módok következménye a falak
aránytalan vastagsága is, amely gyakran az 5 métert
is eléri.

Az egyes helyiségek a világítást részben az udvarra
nyíló ajtókon s a tetőgerendák közein, részben - a
későbbi időkben - a Szíriából vagy Kisázsiából átvett
(?) ablakokon át kapták.

A fából készült ajtók az ajtónyílás alján, a küszöb
két oldalán beépített, kőből vagy égetett téglából készí
tett ajtósarkakon fordulnak.
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Az épületmaradványok tanusága szerint a legrégibb
időkben sem volt ritka az emeletes - olykor kéteme
letes - ház. Az emelet a földszintről kő-, vagy falépcsők

segélyével volt megközelíthető,a felső helyiségek közt
pedig az udvaron emeletmagasságban körbefutó folyosó
szolgálta az összeköttetést.

A mezopotámiai lakóház külső megjelenésében épen
nem mondható esztétikusnak : igénytelen, esetlen, szög
letes alkotmány, amely inkább háló-, mint tartózkodási
helyül szolgált s amely lakói szépérzékének nem igen
nyujtott tág teret az érvényesülésre. (ll, 156.)

Az előkelők és uralkodók palotái, valamint a temp
lomok (II, 50.) a közönséges lakóházakat - legalább
Babilóniában - inkább terjedelemben, s maradandóság
ban mülják felül, mint az építészeti alapelvekben. Az
egyes paloták tulajdonképen épületkomplexumok, ame
lyekben az udvarok száma is növekszik a palota nagy
ságávaL A szippari Samas-templom pl. egy egész udvar
rendszer köré épült körülbelül 300 teremből és szobá
ból állt.

A ház szilárdságát szolgálta s külső megjelenését
tette esztétikusabbá a színezett vagy mázazott téglabur
kolat. Belül a szobák falát s a padlót ugyancsak zomán
cozott téglalapok díszítették.

A babiloni építészet legszebb emléke a II. Nabu
kudurri-uptrtól (604-562) újjáépített bábeli Is/ár-kapu.
A kizárólagosan alkalmazott égetett tégla lehetövé tette,
hogy a két toronyszerű építmény babiloni fogalmak
szerint szokatlanul karcsúra sikerüljön s a pompásan
színezett zománcozott téglareliefek, amelyek kívülről

díszítik, lenyügöző hatást kellett hogy tegyenek a babi
loniak és idegenek esztetikai érzékére egyaránt.
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A Babilóniában megfordult idegenek érdeklődését

azonban minden más építménynél jobban lekötötték a
templomok mellé épült kolosszális lépcsőzetes tornyok
(z-iqquratu). Ezek közül valószínűen a legnagyobbak közé
tartozott a bábeli Marduk-templom mellett levő, amely
90 X 90 méteres alapon 90 méter magasra épült.

A geográfiai elhelyeződés következtében az épület
anyag tekin tetében Babilőniánál jóval kedvezőbb hely
zetben volt Asszíria. A jobban rendelkezésre álló faanyag,
főként azonban a kő korlátlan felhasználhatósága itt
olyan lehetőségeket nyitott, amelyek nem maradhattak
befolyás nélkül az építészet kifejlődésére.

Ez előnyös helyzet következményeit főként a palo
tákon és tej: iplomokon észlelhetjük. Bár az eredeti tégla
technika hatásai ezeken is meglátszanak, azAsszíriában
felásott kőépitmények még romjaikban is tiszteletet vál
tanak ki bennünk az asszír építészek tudásával és szép
érzékével szemben.

Sarrukén említett palotája (ll, 235.) három épület
csoportban több mint kétszáz teremből és szobából állott.
A főkapuhoz, amelyet két oldalról két négyszögletes
torony véd s amelyhez jobbról és balról egy-egy mellék
kapu csatlakozik, kettős nyilt kőlépcső vezetett. Az
emberfejű szárnyas állatokkal díszített kapun át az út a
hatalmas gazdasági udvarba nyilt.

A belé, I ,hel szemben emelkedő magas falat a fogadó
termekbe nyíló egyetlen kapu töri meg, jobb- és bal
oldalt pedig több kisebb udvar körül számos apróbb
helyiség csoportosul, amelyekben a konyha, pékség,
lóistálló, élelmiszer- és anyagraktárak nyertek elhelyezést.

A fogadótermek tömbjében, amelyhez egy másik
- téglalap ilakú - nagy udvar tartozik, mintegy hat-
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Szobrászat.
Bár a szobrászati anyag sumérföld talajából - a

mintázásra csábító agyag kivételével - teljesen hiány
zik, a mezopotárniai kultúrát visszafelé nyomozó utun-

van terem van, részben hatalmas - 32 X 8 m-es 
dísztermek, amelyek falait domborművű képek ékitik,
részben pedig a hivatalok és irodák szobái.

A harmadik tömb a templomot foglalta magában
a hozzátartozó lépcsőzetes toronnyal s egyéb helyisé
gekkel együtt. A romok közt fennmaradt fekete bazalt
lépcsők és falburkolatok arra vallanak, hogya templom
negyed a palota egyéb részeinek sokszinű ragyogásával
szemben komor pompájával hatott.

Bármily tisztelettel adózzunk is a mezopotámiai
építészek technikai tudásának s korukban mindenesetre
megcsodált esztétikai érzékének, kolosszális építményeik
nem elégítik ki teljesen a modern ember ízlését. A rész
letek kivitelében észlelhető tökéletes pontosság és sok
szor utólérhetetlen finomság dacára az egész mégis az
esetlenség és nagyfokú nehézkesség érzését váltja ki
bennünk.

Összevetve ez építményeket pl. az ókori Egyiptom
építészeti emlékeivel, e kedvezőtlen benyomás okát a
nem egészen arányos tagozódásban s az oszlopnak, mint
az építészet szerves alkotórészének teljes hiányában kell
keresnünk. Amazon nem tudott segíteni a síkfelületek
bármily ékes díszítése sem s emezt nem pótolhatták a
- mindenesetre idegen befolyás alatt? - ugyancsak
puszta díszként alkalmazott, részben téglábol épített osz
lopok és féloszlopok, amelyek, bár nyomaik a legrégibb
időkben is kimutathatók, sohasem váltak magába a szer
kezetbe vágó építészeti elemekké.
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kat úgyszólván a kezdet kezdetéig végigkisérik a plasz
tika alkotásai.

Az anyag, amelyen az Eufrát-menti ember képző

művészeti ösztönét kielégítette: a diorit, a bazalt,
a mészkő, az alabastrom, a jaspis, a lapis-lazuli, a kü
lönböző féldrágakövek, valamint a fémek, mind- mind
messze vidékekről kerültek az alluviális síkságra.
Ennek dacára - vagy talán épen ezért - a legrégibb
időkből jóval több ilyen kemény anyagból készült mű
vészi alkotás került a birtokunkba, rnint terrakotta-szobor,
amelynek anyaga pedig inkább kézügybe esett Lehet
azonban, hogy ez a körülmény csak a véletlen játéka,
hiszen minden korból maradtak reánk különböző, kö
vekbe vésett negatívok, amelyek valószínűen agyag
domborművek készítésére szolgáltak. Ugyancsak régi
időkre megy vissza a pecsétlőhengerek használata is,
amelyeknek képeit szintén agyaglapra nyomták le.
A plasztikai művek két nagy kategóriába oszthatók:

.szobrokra és a karcolt rajzból a térbeli kiterjedés érzé-
keltetésével kifejlődött reliefekre.

Hogy e két kategóriának a fejlődése nem egészen
egyöntetű, az a különböző kifejezésmód alapján minden
további nélkül világos. Sajnos azonban Mezopotámia tör
ténetének nem minden szakábólmaradtak reánkegyforma
mennyiségben szobrok és reliefek s ezért a fejlődés mene
tének a vázolásában még mindig csak a nagy körvona
lakra szorítkozhatunk s gyakran vagyunk arra kénysze
rítve, hogyaszobrokról vont következtetéseinket
minden további nélkül érvényeseknek tartsuk a relie
fekre és megfordítva.

Egyike legrégibb reliefjeinknek a lagasi Ur-nino
(kb. 3000 Kr. e.) családi arcképe, amely az uralkodot
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gyermekei körében ábrázolja kétszer is: fenn, amint
egy templom alapkőletételéhez az épület anyagot viszi
a fején 'kosárban, lenn pedig trónusán ülve.

E képen a rajzbeli ábrázolásnak mindaz a sajátos
sága felismerhető már, amely csaknem az egész
mezopotámiai művészeten végigvonul, azzal a különb
séggel, hogy idők folyamán a részletek kidolgozása
egyre finomabbá válik. Ez ábrázolásméd legjellemzőbb

tulajdonsága, hogy az egyes tárgyakat nem abban a
helyzetben rajzolja le, amit azok a térben, a szemhez
való viszonyukban elfoglalnak, hanem úgy, amint a raj
zoló emlékképei közt élnek, vagyis leginkább karak
terisztikus állásukban. E felfogás szerint tehát az em
ber feje oldalnézetben, szeme elülről, válla és dereka elül
ről, alsó teste és lábai megint oldalnézetben, a kezek
pedig oly módon vannak ábrázolva, hogy mind az öt
ujj látható legyen.

E primitív művészet számára - mint az természet
szerűen következik - hiányzik a mi értelmünkben vett
csoportkép is: a csoportok egyedekre esnek szét s az
összes ábrázolt tárgyak egymáshoz és a szemlélöhöz
való viszonyuk felbomlásával egy síkba, egymás mellé
kerülnek.

Az archaikus benyomást keltő szobrok, amelyek
az alakok ruházata miatt valószínűen e reliefek kortár
sainak tekintendők - leszámítva a három kiterjedésben
való ábrázolásból folyó természetes különbségeket
- ugyane művészi felfogásról s a technikának ugyan
ilyen fejlettségéről tanuskodnak. Kétségtelenül nem a
természet lehetőleg pontos másolásai, hanem az ember
emlékképeinek az utánzatai, amelyek csak a legjelleg
zetesebb sajátságokat érzékeltetik s az anyaggal való

Dávid Antal: Bábel és Asszur. n. 16
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küzdelemben még az anyag erősebb voltáról tanuskod
nak. Mindezek mellett és felett érezhető rajtuk ugyanaz
a stilizálási és uniformizálási hajlandóság, mely az írássá
vált képjelek további fejlődésére olyan nagy hatással
volt s amelyet - úgy látszik - a sumér lélek egyik
alkotóelemének kell tekintenünk.

A kőanyag mellett már a legrégibb időkben is
felhasználták plasztikai alkotásokra az ércet: elsősor

ban a rezet és bronzot, de a feliratok szerint az ara
nyat és az ezüstöt is. Ur-Nina dinasztiájának idejéből

több ilyen apró ércszobrocska jutott a birtokunkba;
mindannyi az épületek alapjába beépítve, mint ház
védő fogadalmi ajándék. Ugyancsak Lagas romjaiból
került elő egy természetes nagyságú bikaszarv, amely
nél vékony rézburok volt apró szögekkel a famintára
rászögezve, élénk bizonyságaként annak, hogy a kevésbbé
nemes anyagból készült szobrot már e korai időkben is
fémburkolattal szokták bevonni.

Ez a szokás épúgy megmaradt az egész történe
lem folyamán, mint az apróbb-nagyobb áldozati tárgyak
nak fémből, gyakran ötvözetből való öntése.

A kezdetleges sumü művészet eddig legtökélete
sebb alkotása a lagasi Eannadu Ca Kr. e. 3. évezred első

harmada táján) híres keselyű-sztéléje. A sztélé Lagas és
Umma harcainak a megörökítésére készült s az Eanna
dlltól vezetett lagasi phalanx felvonulását és a harc jele
neteit ábrázolja. Nevét pedig azért kapta, mert egyik
jelenetében keselyűk lakmároznak az elesettek holttes
tein. Az emlékmű relief'képei egyformán tanuskodnak
a művésznek a vésőkezelésben való nagy biztonságáról
és rnűvészi felfogásának a stilizáltságban való megmere
védéséről.
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E halott művészetet az előzményekből teljesen
megmagyarázhatatlan fellendülés váltja fel az agadéi
dinasztia (2637-2457) idején.

Narám-S1ínnek (2557-2520) az északkeleti
hegyekben vívott győzelem emlékére készült diadal
sztéléje oly magas fokát jelenti a művészi alkotó kész
ségnek, aminőre a korábbi időkből nem akadhat példa.

A részletek kidolgozásában még ugyanaz a hagyo
mányos látás és ugyanaz a technika nyilvánul meg,
mint azelőtt - bizonyságául annak, hogy készítője a
sumér iskolában nevelődött - ám az alkotásba be
vonult a szabadabb, a merev hagyományokat félre
dobó kompozícíó, amelynek hűsége és elevensége meg
érdemli minden csodálatunkat. Aligha tévedünk, ha e
fellendülést összeköttetésbe hozzuk az első nagyszabású
sémi birodalom megalakulását kisérő vérkeveredésseI.
A kultúrájában megmerevedett sumér paraszt s a műve

letlen sémi nomád ivadéka szélesebb látókörű. mozgé
konyabb és ügyesebb, mint szülőinek bármelyike
E nagyobbstílűség jut kifejezésre a relief karcsú alak
jainak elevenségében. a rendelkezésre álló sík esztetiku
sabb kitöltésében s az egész kép frisseségében.

Sajnos azonban, e művészi megújhodás folytatás
nélkül maradt. A sumér kultúra Gudea alatti (a 3. évezred
második felében) utóvirágzása művészi szempontból is
a régi sumér hagyományokhoz való visszatérést jelen
tette. A korabeli szobrok részleteikben rendkívül fino
man és tisztán kidolgozottak, a fej, az arc, az ajkak, az
izmok, a ruházat redőzése kitűnően mintázott; az egész
alkotás mégis bizonyos archaikus nehézkességet és
merevséget lehel, amely sehogy sincs összhangban a
bármely modern szobrásznak becsületére váló technikai

16*
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tökéletességgel. E nehézkesség részben a testarányok
elhanyagolásával függ össze, részben pedig a konven
cionális ábrázolásmóddal, amely elvesztette a termé
szettel való kapcsolatát. A kőszobroknál durvább kivi
telüeknek látszanak a fémöntvények ; talán csak azért,
mert ezekről a rozsda ette le a finomabb vonásokat az
évezredek során.

A Hammurápi-kor (a 2. évezred elején) művészete,

amelynek legjelentékenyebb emléke a híres törvény
oszlop relief'je, nem az ugyancsak sémi agadéi birodalom
szabadabb felfogásának, hanem a megmerevedett sumér
hagyományoknak a folytatója.

A kassú uralom - mint a mezopotámiai kultúra
egész vonalán -legalább kezdetben művészi tekintetben
is a hanyatlás kora. Az arányok még jobban elhanyago
lódnak, a vonások elnagyoltabbak lesznek s az egész
alkotás kezdetlegesebb benyomást kelt, mint az évszáza
dokkal korábbiak.

A re1iefekke1 ékített határkövek divatja azonban
újból alkalmat ad a fejlődésre. E fejlődés során eltünik
a vállak groteszk ábrázolása, de egyúttal eltűnik a ruhák
redőzetének s az alattuk levő lábszárak izmainak az érzé
keltetése is, úgy hogy az egész alsó test hengeressé
válik. Valószínű, hogy ez utóbbi körülmény szorosan
összefügg a divat megváltozásával : a.kassú korban hasz
nált mintákkal átszőtt szövetanyag jóval merevebb volt,
mint a korábbi időké s ennek következtében nem
simult annyira a test körvonalaihoz. Nagyon mérsékelt
rnűvészi kárpótlást nyujt e hiányért az az egyre jobban
elhatalmasodó szokás, hogy a művész aprólékos gonddal
másolja a kassú ízlésnek megfelelő, barbár pompájú
ruhák mintázatát. A dinasztia uralmának végső éveiben
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az ez irányú fejlődés is körülbelül elérte tetőpontját:

Marduk-apai-iddin (u87-u75) határkövének dom
borműve mindenesetre nemcsak a kassú művészet leg
fejlettebb alkotása, hanem igen előkelő helyet foglal ej
az egész mezopotámiai művészettörténetben is.

A következő időkben a művészet terén is Assziria
veszi át a vezetö szerepet. Ami kevés emlékünk az új
babiloni dinasztia (625-538) korából fennmaradt, az
ép úgy tanuskodik fejlett ábrázoló készségről és ízlésről,

mint az asszir befolyásról.
Az asszír művészet a kezdet kezdetén nem egyéb,

mint a babiloni fejlödését kissé nehezen követő másolás.
A Kr. e. 12. századból származó emlékeink, bár a kassú
művészet kétségtelen hatása alatt állnak - nevezetesen
a ruhaornamentika gondos másolásában - technikai
tudás szempontjából alig érik el az agadéi dinasztiát
megelőző sumér idők termékeit Innen kezdve azonban
a babiloni mellett érvényesülő keleti, valamint nyugati
sémi és - talán csak közvetve - egyiptomi forrásból
is táplálkozván,az asszír művészet lassan-lassan önállósul.
Az alkotások művészi értéke még évszázadokig messze
alatta marad az egykorú babiloniaknak, de a különbség
a két szobrászat mílvészi felfogása között egyre iobban
nyilvánvalóvá válik. A harcias, erős és luxuskedvelő
asszírt hajlama a világiasabb. monumentálisabb alkotá
sokra ösztönzi. Főtémái a csatakép, vadászat; alakjai
valósággal izommonstrumok és uralkodói az emberie
sebb érzések számára hozzáférhetetlen erőszakos kény
urak.

Körülbelül a 9. századtól fogva, miután az állandó
külső hadjáratok egyre több és több kincset árasztanak
az országba, megindul a leglázasabb művészi élet.
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Az egymás után emelkedő hatalmas méretű paloták
falai díszítésre vágynak, az uralkodók hatalmukhoz
méltó pompát szerétnének látni maguk körül. Ez udvari
művészet uralkodó csillaga a lapos relief, amely a falak
borltására szánt, könnyen megmunkálható alabástrom
lapok tömegeit tölti meg véres csaták, várostromok,
hódoló jelenetek, oroszlán- és vadszamárvadászatok,
áldozatbemutatások, lakomák stb. képeivel. E művelődés

történeti szempontból rendkivül fontos alkotások mű

vészi értéke nagyon különböző, amint azt az iparszerű

tömegtermelés mellett alig is várhatjuk másként. A Sar
rukén korszabadi palotáját díszítő, mintegy 6000 négy
zetméternyi területet elfoglaló relieftömeg mindenesetre
számos munkással dolgozó szobrásznagyvállalkozónak a
műhelyéből került ki.

Az iparszerű munka rendkívüli módon kifejlesztette
a technikai készséget, a művészi felfogásban és elrende
zésben azonban a legjobb képeknél is sok a sablonszerű,

Különösen áll ez az emberábrázolásra, amelyhez mind
össze két minta áll rendelkezésre: egy rendkívül gondo
zott szakállal, bajusszal és hajjal bíró és egy csupaszra
beretvált, ovális húsos arc, a kisázsiai armenoid fajjal
vegyült sémi jellegzetes vonásaival, úgyszólván minden
egyéniség nélkül; amaz az uralkodók és főemberek, emez
a rabszolgák és heréltek számára. A test mindkét mintánál
ugyanaz; egyedül a ruházat és a díszítés változik esetről

esetre. Ugyanily sablon szerint dolgozik a művész, ha
nőalakot kell megörökítenie. Az uralkodók és előkelők

arcképei gyanánt készített szobrok és reliefek sem teszik
az arcképszerűségnek azt a benyomását, mint pl. az
egyiptomiak. Az asszír uralkodó és nagyúr büszke döly
fössége, a közönséges halandók számára elérhetetlen
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volta jobban tükröződik e képeken, mint a megmintá
zottnak egyéni vonásai.

Az egyes képeken épen úgy, mint a nagy tömeg
jeleneteken még egyformán mostoha elbánásban részesül
a tájék, amely a mezopotámiai művészetnek talán az
agadéi dinasztia korát kivéve eddig sem volt dédel
getett kedvence. A hegy-, fa- és vízmotivum oda
vetése elég ahhoz, hogy a néző a környező vidék termé
szetével tisztába jöjjön: a tájkép még nem jelentkezik
önálló művészi feladatként.

A falképekhez hasonlóan teljesen az építészet szol
gálatában állnak az asszir szobrászatnak talán legjelleg
zetesebb alkotásai, a templomok és paloták bejáratát
őrző, nem ritkán öt méter magasságot is elérő állat
kolosszusok. Ez emberfejű. bikatestű szárnyas szörnye
tegek a falak sarkaiba lévén beépítve,mellrészük szobor
szerűen teljesen kidolgozott s testük is magas reliefként
áll ki a falba épitett kőlapból.

A rendkivül finomán munkált szoborműveken egy
érdekes újítást találunk, mely valószínűen a művészi

ábrázolás valósághatását volt hivatva szolgálni. Az álla
toknak t. i. öt lábuk van, úgy, hogy eiülről nézve álló,
oldalról nézve pedig lépő helyzetben levőknek látszanak.
A természetellenes újítás azonban nem birt hosszú élet
tel s a Szargenidák idején teljesen kiment a divatból.

Ez idők művészetének egyik legérdekesebb emléke
azok a kalapácsolással készitett bronzbádog reliefek,
amelyek valaha III. Sulmán-asaréd (858- 824) Imgur
Enlilben (ma Balavat) levő palotájának kapuját boritották.

Az asszir plasztikai művészetnek a föllendülese
betetőzödik a Szargonidák uralmának vége felé, főként

pedig Assúr-bán-apli (668-626) alatt. E pompaszeretö,
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tudomány- és művészetkedvelő uralkodónak a had
járatokban szerzett gazdagsága megengedte azt, hogy
elődeinél is nagyobb mértékben foglalkoztassa míivé
szeit. A reliefek és szobrok, amelyek kujundzsiki palo
tájából a British Museumba kerültek, technikai és sok
szor művészi szempontból is a legnagyobbszerű alko
tások közé tartoznak. Az alakábrázolás a valóságnak
megfelelőbb lesz, astilus sablonján keresztül érvénye
sülni kezd az élet az egyes alakokban csak úgy, mint
a tömegjelenetekben, amelyekben immár nagyobb sze
rephez jut a vidék rajza, a tájkép is. A pompás csata- és
vadászjelenetek - ha nem szenvednek a maguk idején,
úgy látszik, nagyon kedvelt túlzsufoltságban - szinte
azt a benyomást keltik, hogy a mezopotámiai művészet

fejlődése végén, kerülő utakon végre újból rájött azokra
az igazságokra, amelyeket Narám-Srin sztéléjének alko
tója kétezer évvel azelőtt ösztönszerűen megérzett.

Különösen áll ez a pompás állatképekre és állat
jelenetekre. A lapockája mögött nyilat kapott, vért
hányó hímoroszlán s agerincetört, farát elejtő nős

tényoroszlán reliefjei mozdulatban s a halálrémületet
tükröző arckifejezésben megdöbbentőerr igazak s talán
a legtökéletesebbek mindazok között, amiket az emberi
művészet e nemben valaha is létrehozott.

Festészet.
A mezopotámiai festészet szórványos emlékei Ba

biloniából épúgy, mint Asszíriából, aránylag késői idők

ből maradtak reánk. Kezdeteit minden bizonnyal a falak
diszítéseiben kell keresnünk, amelyek a szövésmintára
emlékeztető ornamentikájukkal azt látszanak bizonyítani,
hogy a drága faliszőnyegek olcsóbb pótlására voltak
hivatva.
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A szinskála, amely a díszítés céljaira rendelke
zésre állt, nem mondható túlságosan gazdagnak. Leg
gyakrabban használták a különböző árnyalatú kéket,
amely a vegyi vizsgálatok szerint kevés ólommal kevert
rézoxid, vagy porrá tört lapis-lazuli, az ólom-ón-anti
mon vegyülékből előállitott sárgát, I az ón oxid adta
fehéret s a szurokból vagy koromból készült feketét,
ritkábban a vasoxid-vörösét, még ritkábban a zöldet,

Maguk a minták egyes elemeikben Kisázsiára lát
szanak utalni, amiből talán az egész festőművészet ere
detére szabad következtetnünk.

Maradandó alkotásokat hozott létre e díszítő-fes

tészet azóta, hogy a 9. század táján a zománctechnikát
feltalálták vagy importálták. Ez eljárással a mintát ráéget
hették magára a téglára s annyira megmenthették a
színeket a nedvesség és nap pusztító hatásától, hogy
még ma is teljesen friss benyomást keltenek, miután
évezredekig pihentek a föld gyomrában.

A szövésminták s geometriai alakú idomok közé 
kezdetben erősen stilizálva - hamarosan bevonultak az
állat- és növényvilágból vett motivumok, majd rájöttek
arra, hogy ily módon a természethű rajzok is szinezhetők

s a szó szoros értelmében vett festményeket készítettek.
A szinek és azománetechnika Babiloniából meg

találta az utat Assziria felé is. Miután itt a falakat relieffel
ékített alabástromlapok borították, a zománcozott színes
mintájú téglalapok a padozat mellett a plafonra és bolt
ívekre kerültek. Felhasználták azonban a színeket az
alabástromreliefek nem elég élesen látszó körvonalai
nak a hangsúlyozására: a reliefeken olykor talált

l «Nápolyi sárga.»
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Zene.
Felirataink és reliefjeink tanusága szerint az ókori

Mezopotámia köz- és magánéletét végigkisérte a zene

festéknyomok legalább is arra látszanak vallani, hogy a
finoman megmintázott domborművek valamikor szineik
kel is hatottak.

A reliefeknek ez a színezése a babiloniakat, akik a
reliefekhez szükséges kőanyagot csak nagy áldozatok
árán tudták messze földről beszerezni, egy új művészi

technikára vezette rá. Megmintázták areliefeket agyag
ban, rávitték a színeket s miután az agyaglapot téglákra
vagdalva kiégették, a zománcozott színes téglákból újra
összerakták az eredeti képet. E zománcozott téglarelie
feknek gyönyörű példái maradtak fenn a bábeli Istar
kapun, amelyet II. Nabú-kudurri-ucur (604-562.) éki
tett fel velük.

A képek szinei - a rendelkezésre álló szűk szin
skála következtében - természetesen nem akarnak élet
hűségre törekedni. A domborműveken a háttér rendesen
kék, a ruházat rojtjai és csatt jai vörösek, vagy kékek,
az alakok sárgák, vagy fehérek, a haj, az ajkak, a szem
s a körvonalak pedig általában feketék. Ennek dacára a
hatás, amit friss, eleven szineikkel, finom rajzukkal és
pontos, tiszta kidolgozásuk kal kiváltanak, feledhetetlen.
Abból a körülményből, hogy a szines téglareliefeken
olykor hajszálnyira egyeznek a különböző alakok, való
szinűen azt kell következtetnünk, hogy a mintákat előbb
negativban készítették el kőből, vagy kiégetett agyagból
s azután e negativok segitségével korlátlan számban,
iparszerűen állitották elő az egyes képeket. A szinezést
és égetést s talán már a téglalapokká való szétvágást
is természetesen esetről-esetre külön végezték.
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(hul?: ningútu, nigútu}, Nemcsak Assur-bán-apti(668
626) vonult be győzelmes elámi hadjárata után «zenélő

muzsikusokkal Ninivébe», «az istenek szivét is a muzsi
kusok vidámítják meg», sőt a bétridúti építésénélvályog
vetésre és téglahordásta befogott aribi királyok is «zene
szó mellett töltötték napjukat».

Irásos feljegyzéseinket szemléltető módon egészítik
ki képeink, amelyeken néhány jól ismert hangszert látunk
viszont: igyatamburát, a különböző alakú hárfát
(balag : balangu, balaggu), lantot (da? :pitnu), dobot
(lilir : lilissru, uppu), cintányért (ala?: alu), tamburint
(tapdlu, timbu'u), a flótát (gis::ir?:malllu) stb. Ameny
nyire a képek alapján következtetni lehet, ismerték már
a többszólamú zenét. (mihir zamári? v. «karének e P]
Különböző hangszereken játszó kvartettet akárhá.nyszor
láthatunk. Az Assur-bán-aplit és feleségét a lugasban
ábrázoló képen három hárfás, két flótás, egy lantos
és egy dobos szórakoztatják a magas uraságokat.

A zene mellett az egyházi szertartásokban és világi
szórakozásoknál egyaránt nagy szerepet játszott az ének
{rur : rlmru}. Bár egyes éneklésre szánt szövegekben
a sorok fölött kétségtelenül hangjegyeknek látszó ért
hetetlen jelek I olvashatók, nem valószínű, hogya relie
fek ábrázolta zenekarok régen elhangzott harmóniáir
valaha is meg tudjuk szélaltatni. Mégis az évezredek
távolságán át is hallani véljük a zenét, ha azt a relifet
látjuk, amelyen a nyája mellett tamburázó pásztor játé
kát a gazdája térdére fektetett fejjel figyeli a kutyája.

J Pl.: bar? (mas?) si si ku ku lu u.
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