nyul' tehit nincs gyakorlot6r a mfikod6s szdmhra. De ar.
eszkciz - oknak et is kell vennie a fcjokt6l kiinrlulo rnozg6st
6s azt tovdbb kell vezetnie ?.2 rrnJ/aE'broz, melyet a fciok szand6ka szerint kell alakitania. Amde a veges teremtm6ny
mint olyan, alkalmatlan ay"ra, hogy a vegtelen lettartalmu
teremtci tev6kenys6get folvegye es hordo zza, 6pprigy, mint
a k6 vagy a tusko alkalmatlan alra, hogy ztl<at termeszetfoldtti riton is szellemi tev6l<enysegnek legyen szubsztancif s

hordozoja (I. m. 4SS. old.).
Krisztus viszont Isten - emberi mivolta alapjdn egyedti.l
alkalmas arta, hogy az isteni teremtcj ercjt isteni termeszet6vel 6tvegye 6s szemelyen keresztril tov6bbitsa a teremtes
mti meg'valositds6ra valamint fonntartasara es korm6 nyzas5ra. Ez6rt 6ppen jol sejtettek meg az emberiseg rjsmitoszainak alkotoi, hogy a tererntesben , a terrn6 szet formaldsSnak munk 6i6,ban emberfdldtti, vegsci fokon isteni erdvel
rendelkez6 emberek kellettek, hogy szerepeljenek (6rid.sok,
titSnok, demiurgoszol< stb.). De az is tehei hogy nem is
csupdn sejtett6k. Az elsci emberp.{,r szemelyes 6lm6nyebcil,
isteni kinyil atkoztatdsokbol tudhat,ta is a lenyeget, ami
mig hozztiuk elerkezett, bizonydra sok torzulason is ment

kereszttil.
Ezeknek a k6rd6seknek bcivebb tdrgyaldsdt adja Zakar
A': a Szenth6romsdgrol 6s benne Jezus Krisztusrel, akiben
teremtetett minden az 6gen 6s a fdlclon (Budapest, 1955).

I. A vil:ig

tererrrtdse

A vil6g teremt6s6nek egyik legcisibb sziivege az "Enuma
elis" (Mikor fent. . .). Ezekkel a szavakkal kezdcidik az
akkSd sziiveg, mely h6t t6,bl6ra terjed ki. A sziivegben lerogzitett hagyomS,ny az idSszdmitisunk kezdlpontja el6tti
(i.k.e.) mdsodik 6vezred elej6re nytilik vissza. TObb hasonl6

sziivegr6,sz

is kertilt el6.

Mikor fent az eget nem neveztdk ndvvel 6s lent a
foldnek nem volt neve, az 6s 6ceiin, vz 6 atyjuk 6s
v kavarg6 Tiamat, az 6 anyjuk 6s mindenkid, az
6s 6ceiin vizei egymdsba folYtak.
A zsomb6kok nem 611tak sziliird?r, a n6dasok siiriije nem volt lathat6, amikor egy tiinddr sem ttindokolt, amikor egy nevet sem neveztek meg, ami-

kor egy vdgzet sem volt bevdgzett, a ttindirek akkor
lettek teremtve. . .
(Nlichaeli 10, Dhorme f. tribla I-9)

Y'i#,'f "iJ, f',,f f o:::12';:
,

Apszu, az

hezdet) minden
dolgok teremtci je atyia
6s -

i,Y;# {" : ;,T:ffi:I,i;fr:Y

dn

k

mi

s

nem uolt szd,razf dld s€ , l,ip se ,
s egyihe senx a tilnddrehneh;
niu nelkilI szunnyadott a sors is,
b etciltetlen aart & ai gzet
Apszu s Mummu, - Titirnat ahhor
tilndireket nemzett is SzilIt:
szillteh Lahmut s Lah,amut.
(Gilgames 18,

l.

uibla)

(Marduk) hujldkot dpitett a nagy ttinddreknek, a
csillagokat, melyek az 6 kdpeik, a csillagkdpeket 6
?8
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kiiljenek."

szerkesztette meg, meghatirozta az 6vet, elhatdrolta

a tajakat, a tizenkdt hdnapnak hiirorn csillagot Allitott. Miutdn az dv napjai szirndra k6peket formdlt,
szil:irdan megipitette a hujl6kot Jupiter bolygonak,

hogy valamennyit szabalyozza, hogy egyik se hlbazzorl, se el ne tdvedjen . . .
(Michaeli t0 - ll, Dhornre V. tabla, t

7)

Szikhelyet teremtett a tilnddreknek.
Csillaghip -hasonuk gyana'nt a Lumasi- csillagokat
az e gre f dlsze gezte
Megmirte &z esztendot, fdlosztri szakaszokra,
tizenhdt honapja fdli eggyel-egyen
hrirom csillagot rendelt.
Megieldlaen az iuneh a napjait,
IVibirunak szekhelyet szentelt, hrire feszes ciuet font,
hogy ne kisirtsen aetek teaedes . . .
(Gilgames 38,

V.

szabalyozza

tilbla

a roupokut;

Fcilragyogtatta I{annart fenyes€n, reabizta az ig cirizetet: uillanjor, mint a zord, ej szehere) su"garaiual merie
az idot. Honaprol honapra, jrijj csah el6, ldpi ki az
ikes tiarabdl.
(Gilgames 38, V. tiibla).

Marduk, meghallgatva d tr-inddrek kivzins 6gzit, elzta, hogy egy remekrntive t terernt. Megnyitotta szAjat, megsz6litotta trit 6s utasitotta arra, amit

hatdro

magdban elkdpzelt:
"6ssze akarok fogni v6rt, csontv Azat formilni 6s
emberi ldnyt epiteni be161e, akinek a rleve Ember
lesz, meg akarom terernteni az Embert, hogy 6rajta.
nyugodjdk a ttinddrek szolgdlata, hogy ezek megbd-
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gyengetem:

gyf ot man, tiszteltessenek, de me gis
het riszre osztom 6het!"
Szoual rnondio Ea Marcluhnah,
sziue szandekrit ehhent kdzli aele:
"Egy Istent kell fdl(ikloznunh auegbol,
hogy t)erebdl embert teremtsilnh
Gyilljc)n cissze htit ualamennyi Isten!
Egyet foldldozu,nk hc)ziililh,
a tdbbi behessegben elhet!"
e

minCc.: ir6napban, :illand6an, fejkorona alakot adott
neki. . .
(Michaeli 11, Dhorme V. tdbla 12 - 14).

6

Hallarin Marduk az isteneh szauat,
I)/agy jeles m{iaet teremteni ut)g1'ott.
Szoual rnondja, folf eleli Eanah,
,sziue szanclekrit ekkent kcizli aile:
" V irt kdtdh m€ g: csonttal csiltkizem a hust;
ime eletre hiaom- Lulldt! ,,E*bet'' Iegyen a, neue!
Megterenrtem, Lullat, az embert!
7-iite s kritelessege Iegyert oz isteneh szolgalata,
o'rcirndre &z eg es aluil,ig rtrainak!
A tiinclerek utiat is okosan
e

Folraglogtatta Sint, 6ra bizta az liszakat, az 6jsza-

ka diszdid rendelte azi, hogy

(Michaeli I l, Dhorme VI. tdbla I - 8).

(Gilgames 39, VI. tdbla).

Az Igigih, a" nagy istenek akhor
szoaal mondjah, folfelelik
az istenek, menny es fdld hirdlyrinah,
isteneh tanacsadoirinah, nagy Uruhnak:
" Kingu aolt az, aki szitott aiszalyt
s folkelisre buitatta Tiamatot,
harcot heuert!"

aittek Ea ele
bilntetdsbdl folaagt&h ereit
airebdl gyurtah e m b e r t.
Isteneh szolgalatat bizaa erre

Meghcitcizae

Ekkent, embert teremtadn,
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az

csatottak az
angyalohat.
angyalokat Ea megmenti.
elb

o

lete pedig i.k.e. fI. szdzadi agy agtf;blfrsl ismeretes. Marduk ftiistenn6 emel6s6nek tcirt6net6t mondja €1, amelyet a
kitltd a korSbbi mezopotSmiai mitol6gia hagyomSny aihoz illeszt. Marduk isten viszonylag fj szereplci a mezopot6miai
vall6sban. Az i.k.e. 3. |vezred v6g6n, amikor Marduk neve

gyakrabban szerepelni kezd, a kozmog6niai mitoszok k6pzt5d6se MezopotS,mi 6,ban l6nyeg6ben mdr lezilrtrlt; a vil6gmagyarezat cjsi eml6keit kiszoritja a "tudom6nyoss5,g" kcintcis6be oltoztetett vil5gh,6dit5s. Marduk politikai tlnyezciknek
kcisztlnheti folemelked6s6t. A kor6bban jelent6ktelen napisten vari6nst egy kordbban jelent6ktelen v6ros uralkod6i
fokozatosan a jelk6ptikke emelik. A XVIII . sz6zad, derek 6n,
az 6lete v6g6re eg6sz Mezop otirmiilt s El6 - Azsia jelentcis
r6sz6t' is uralma alatt, egyesftci Hammurabi (1792 - 17b0),
g-ytiitem6nye bevezetcij6ben Marduktol szhrmaztatja "pasztors6gilt', 6s a maga kir6lly6 val6 sz6littatfusfft p6rhuzamba illlitja Marduk fiilemel6s6vel az isteni fcihatalomra, v&lamint B6b - ili (Babil6n) nev6nek kiejt6s6vel, azaz dicscjsege l6trejcitt6vel.
Hammurabi fia Samsu - Iluna mdsodszor is lerombolta
Urt (i.k.e. 1737 ) , miutfm eredm6nytelentil ijsszeomlott az a szabads6gharc, melyet a sum6rok inditottak Babilon ellen.
Nagy szenved6sek nehezedtek ezutdn a sok 6vezredes mriltra visszatekintci kiegyensflyozott sum6r mrivelts6gre. A
Melkizedek - f6le iinzetlen paps6g fol6 a babiloni papsSg
Mardukot helyezte a mezop otdrniai panteon 6t6re 6s ezt a
reformot teol6giailag is kidolg ozta. A sum6r mitos zok isten 6s angyal hcisei sum6r v6rosok v6delm ezo szellemei voltak, p6ld6ul Uruk6 Anu, Nippur6 Enlil, Eridu6 Ea (trnki).
A Marduk - teol6gia to feladata az volt, hogy Marduk fcihatalmilt a kcizismert sum6r mitoszok S,tszerkeszt6s6vel igazolia. Ez a feladat az Enuma elis szciveg6ben val6sult meg.
Ez a babiloni " 6llamvall6s" tanainak r6sz6t k6pezte.
A babiloni akk6d irodalom vir6gkorai egybeesnek Sum6r
elnyom Ssdval, n6p6nek eltildriz6s6vel. Az 6szakr6l lenyomu16 semita uralkod6k birodalmdnak "fol6pit6se ellent6tben
Sllt a sum6rok 6ltal ki6pitett 6llamform6,val. Az Isten t6bb6 m6r nem volt az orczf,g tulajdonosa 6s a kir6ly nem volt
rn6r annak helytart6ja. Az uralkod6 maga llvezte az Istennek kij6r6 tiszteletet. Az akk6,d kir6ly, mint az elscj "vi-
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l6guralkod6" a ttirt6nelembeh, az illtala kinevezett' tisztvisel,ikkel kormSnyozta az orszhgot." (Liane - Jakob - Rost.)
V6geredm6nyben teh6t a,z tiirt6nt, hogy a politikai hatalom formSlta et er6szakkal a vallSsos hit nagy igazsS'gokat meg:I6t6 sugall atait. Az "igazak," az Istennel bels6
kapcsolatban eil6 nagy egy6nis6gek, ffi€gleptien tiszta fogalmakban tudtdk megfogalmazni az Istennel val6 besz6lget6seik sor6n az tiriik igazsdgokat, de nem volt E,gyh6z, mely
inkibb minden fdldi iildriztet6st, grinyt, s6t meryet6st is
v6llal, de nem enged Isten igaz tanitfis6b6l. Azt term6szetesen az F,eyh6z, is fokozatosan tanulja meg az illtalitnos
emberi fejlcid6s sor6n, hogy emberi arculatSnak is Slland6an tisztulnia kell, mikiizben isteni belsti gazdagsigSt szin'
teleniil hirdeti az eg6sz vilignak.
Fdldi vSndorlSsa sorSn az emberis6g: Krisztus 6ta teh6t
egy tSrssal rendelkezik, az Ee,yhSzzaL Senki sem t6rezheti
magdt, teljesen egyedtil a fiildiin. Az Eqyha4 6l6n a p6p6val, taniths6nak tisztasSgS,val 6s a szents6geken 6t 6rkez5
kegyelmi er6vel segit minden j6akaratfi, embert ahhoz, hogy
az Istent megtal 6lja s vele min6l szorosabb kapcsolatba l6phessen. Krisztus elcitt az emberis6g sok tagj 6ban meglSttn
az Istent, ffi€gismerte f6bb tanithsSt, de nem birtokolta ezt
a szilSrd alapot, Krisztus EgyhSzht. Megseithetjtik tehSt
mennyire 6t6rezhett6k magukrahagyottsSgukat m6g a legjobbak is. A sum6r im6k, himnuszok, zsoltdrok j6l mutaL
jfk az igaz hit melegs6ge mellett a kiilsci segits6gekbe val6
kapaszkodSs ig6ny6t is.
Egyh6zunk sohasem tanitotta, hogy csak az 6sztjvets6gi
vall6sban szerepeltek angyalok. Hiszen tanitja, hogy Abrah5m ekitt is, scit a Fold teremt6se eltitt is voltak angyalok.
6ket Isten val6szintileg m6g a l6,that6 vil6g elcitt teremtette
6s tette pr6bdra. Egyes hittud6sok szerint a pr6bat6tel 6ppen Krisztus volt. Isten bemut atta az angyaloknak, hogy
az eg6sz vilSgot Krisztus6rt, az Isten - emberlrt teremti s
h6dolatot kivSnt. A rossz angyalok megtagadtSk Krisztus
s ezt m6r
irnSddsdt, mondv6,n: "Nem szolg6,lok." Erre
az Ujsz6vets6g vildgosan tanitja "Levettet6k az a nagy
s6rk5try, az 6skfgy6, ki ordiignek 6s sSt6nnak neveztetik."
J6zus maga mondja: "Lattam a s6tant, mint a vill6mot leesni az, €gb6l" (Luk. 10, 18.).
F35-
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A mai vilSs szeretn6 a mes6kbe utalni az angyalokat.
I{ittink erre nem ad alapot. De a vilSgban tapasztalhatti
sok s6t5ni gonos zs6,g, de gyozelmes 6rtatlans6g is tanrisl<odik arr6l, hogy vannak koriilotttink hadak oz6 j6 6s gonosz
szellemi ercik. A sum6r s fcik6nt babiloni 6s asszir kdlt6-

szet sok erdekes bizonyitekot ltoz angyalok lettire, mtikttdestik folismer6s6re s az embereknek a j6 6s rossz angyalokYa vonatkoz6 hit6re. Csak a kinyil atkoztatds biztos vil6goss6 g6"val kell olvasnunk az irodalmi alkot6sokat s mindi6rt meg6llap ithatjuk : itt a kdlt6 angyalra vagy ordogre

gondol.

A k6rd6s fontossdga miatt foglaljuk rcividen iissze hittink f6bb igazsf"gait ide vonatkozSan. Az angyalok teremtrn6ny€k, az idciben, yegy az idcjvel jottek l6tre. Tiszta szelIemek , azaz nincsenek testi szerve zethez kotve, mely l6trik-

nek vagy tevekenys6gtiknek ak6r folt6tele akdr szerve volna. Tudnak azonban hatni az anyagi term lszetre s az emberre is, de csupdn ktilscileg'. Nem sztiks6gk6pp foglalnak el
helyet. De amikor tev6kenys6get akarnak kifejteni az anyagvil6gban, nekik is el kell foglalni tev6kenys6gtik hely6t.
, Az altgyalok, mint szellemi valok, 6rtelemmel 6s akarattal
rendelkeznek 6s akaratukat a vil6g folyds 6,ban bizonyos fokig 6rv6nyesiteni is tudj ek. Az angyalok szdma meghaladia az emberi l<6pzeletet, ald -6s fol6rendelts6gbe, karokba
vannak beosztva.
A j6 angyalok a v6git6letig Isten akaratabll r6szt vesznek a vilSg 1<ormdnyz5,s6ban, e,ondjdt viselik az embereknek.
Majdnem hitt6tel, hogy minden hivcjn€k, 6s erkiilcsileg bizonyos, hogy egydlt alfn minden embernek van 6rangyala. J6l
rnegokolt 6s 6legg6 egyetemes n6zet, hogy az egyes n6pek
6s egyhfizak 6l6n egy vagy tdbb angJral 6ll. A bukott angyaloknak a sdt6n vezet6s6vel az eredeti btin kovetkezt6ben
bizonyos hatalma van az emberek folott. K6pviselik a ricleg egyoldahi igazs*,gszolg iiltat*st az ember rovds6ra. Kf m6letlentil stirgetik, hogy teljeseclj6k az emberen az Istent6l val6 elforclultsdgnak 6s az Istentcil elvona tkoztatott teremtm6nyek zsarnoksdg6nak eg6sz tragikllma. J6zus a sdt6nt gyilkosnak 6s a hazugsdg atyjdnak nevezi (J6,n.8, 44.).
A bukott angyalok hatalm{,t azonban az Isten pontosan ki-

mertc. (V.

6.
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Kidltottah az istenndhiiz.
A nagy istennohc)2, a bcilcshdz, az istenek segitciiehez,
Mamih,oz ekent hialtottah:
" Isten - anyank, teremts lrut enzb et't! Anyni teste cI nl,ele geb 61,
uerejtekkel, adres lucsoltban lrczcl az entberfittt uildgta.
Sziilciarryanh, rte kesleltedj hat! Az elrlber lildnyzilt a f oldnek!"
Felse ges szajat szora rryit ja Mam,i s igy szol uz istenekhez:
En, egyedill, barmint szeretnim, ne?n sziillrctem a,ilagi a
rne gsem, !

Enhi is szora nyit ja szajat s nem ltesih I mtalrnas tunacsa:
" Egy istent n"eit-el6bb megr)ln,iink! Armuk lrusal s tteret,
l{ inltur szag,
enlb
er testi t l"
ct'rmald"
az
ol
I,
dldclel
keuerd
e
ebb
agyagos
f
f
io
(Gilgames 17, Teremtds I.)

A f elsci es also uilag mrir elualasztatott a uizektdl,
isteneh es istennok sorra, melto helyiiket megtalultdk,
allott a f dld, szilarclan allott, hie'nl ellre cle tt a aizelrb 61,
csatornrih es arkok f utasa u me gszab ott me derb e teriilt,
a Tigrist es az Eufrateszt sancohhent dueztih a partok;
ekkor Anu, Samas es linki, ualamint a hatalmas Enlil
r a het an,gyal, a szent hriz tanacskozo termebe gytilteh,
szarnot adtah a teremtisrol, majcl igy beszeltek tanaltoclua:
"A felsd es also uikig mar elaalasztatott a aizehtdl,
csatornah es arkoh futasa cL megszabott mederbe teriilt,
u 7-igrist es az Euf rateszt sartcohkent oaezih a ttartok,
hasznunhra s kecluiinkre aalo mi l)an meg hatra, mit
teremtsiink?

angyaloh, sorsteremtdk, ti
hasznunkra s kedaiinhre ualo

6,

hit hatal,mas istenasszonl,
mi aan meg hatra, mit
teremtsilnk?

Valaszoltah a tilndereh, a, het hatalmas istenasszony,

a sor"r - teremto angyalok arilaszoltrih az istenehnek:
" (Jzumaban, ig .r f (;Icl hatarrin, megdljilk a ket Lam ga t,stent:

aerilket a f oldre folyatjuk s ebbol az istenuer - sarabol
formriljuh meg az e m b e r testdt . . .
Az isteneh szolgalataranepesitse ember a foldet;
sza,bjo rneg "& dolgoh hatarat, imadasra szentilyt enreljen;
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hdtaskosardban tdgldt hordjon

is

is

cidrusgerenddt;
cciaekkel ielcilie a mesgyit, diilonhent mds-mds neaet adjon;
a hatd,rohat megiegyezze, s hatdrohat aedten uidie;
a, csatorndh is drhoh medrit helyes irdnyba igazitsa;
hatdrhciaeket dllitson fc;I; iintcizze meg a szomjas fcildet;
nemesitsen nciainyehet; arirosf alak kciaet lerakja;
sarldaal gebondt arasson, a haldszohat hordja cs{irbe!
Epiteni a,z ernber dolga, rendben tartani gazdastigrit,
a,z orszdg ereiit nciaelni... Es megadni az istenehneh
az ill6 riszt minden jauakbdl. . .
Hideg aizet cinteni hi a szent helyeh hoaire, s tenni,
amit a szertartds elciir.
Ulligara s Szalgarra milt6 nene az emberehneh.
Sokas{,tsdh meg barmaikat, az orszag ere,jet nciaeljih
s tiszta sziutel, tiszta ajahhal zengjih Enul s l{inul hatalmdt!"
deszhdt

(Gilgames 48 - 49, Teremtis II.)

ha az cizaegy a csirtizo rnaldtdt elteriti,
az ig mad,iiai makittiirit ryey csipkedik,
galamb f ti, nem csilgged .I.t^'
r , .,,,
,rr*{i nenx rno?dio: .'-STemenx f ii! '
Taia
'f
a'id f titi nent, mondio:. " F9.i9.m f di!" ,
'oiyo'ki
nenx moitdia: " 6reg aegyoh!" ,
?tt
nlncs szLLz, kineh aire folYneh,
sod,r6 aiz 0' aarosban nern folYik,
en'Lber nenx mondioi " Csatornamedret assunh!"
cirseg & hattiron nern io, o.ridratot,
(r nlnidltd udszrdl nenx hialt,
(r adros szilin iaiszot nem hitilt'
Azohban a naPohban
I,{inszihila az atyjrihoz, Enkihez, igy beszel:
" A adrost berendezted,
a uarost berend"ezted, ilgyes miiueiddel;
Tilmunt berendezted,
& arirost berend,ezted, ilgyes m{iueiddel;

,

Tilmun arirosrit berendezted,
IENKI 6s NINHURS,AG

Ti, ahih a, fenylci adroson osztoztoh:
Tilmun

orszaga

uolt a sz{izi fc;ld;

ti, akik a finyki

Sumeren osztoztoh:

Tilmun orszaga aolt a sz{izi fdld!
Tilmun orsztiga fenylci, Tilmun orszaga sz'iizi,
Tilmun orszdga sziizi, Tilmun orszriga f enylci:
a,z Egyetleneh Tilmunban egyiltt htilnah.
A fdld, hol Enhi &z asszonydual htilt,

sz{izi az a fdld, ragyogo az a fc;ld;
az Egyetleneh Tilmunban egyiltt halnah:
a fdld, hol Enki Ninszihildaal htilt,
sz{izi az a fdld, ragyogo az a fdld.
Tilmunban holld nern krirog,
fdcdn fdcdnhangon nenl kitilt
oroszld,n nern gyilhol,
farkas bdrdnyt nern ragadoz,
h,utya a, kemkik tereleset nern ismeri,
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& varost berendezted, ilgyes m{iaeiddel;
dm id,es aizet, csatornab&fl, nen't' hapott;
Tilmun aarosat berendezted,
a aarost berend,ezted, ilgyes miiueiddel:
am ed,es uizet, csatorntib,an, nem hapott,
nincs termd f c;ld,ie, nincs barazdoio. . .

Enhi

atya

a leanyrinak, Ir{inszihildneh,

igy adia aissza & szot:
'Tiwiddn & It aP az i gre hd,g, - . .
I{ anna cjrizd hriaib 61,
a, f(ild aizit felhc;Pd torhon at
a'fi;Idbdl ed,,es aiz tcir fel nehed:
nagy medencebe onnan iimdli.ih a aiz,
adlosod, a bciseg aizit onnan igYo,
Tilmun & bcisdg aizit onn&n igY?:
sds uiz{i kutiai"d, id,es aiz{i hutakhd udlianah, ,
(tirmd fdldi;id,en a bardzd,rih halaszt ne7)elieneh')
i,irosod, az Orsaig rahpartianak' tarhdza Ie gyen,
Tilmun &z orsz[g rakpartidnah tarhdza legyen! . . (Komor6czy ZI -2, 1- 51)
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Azokban a napokban nem volt kfgyo, nem volt skorpi6,
nem volt hi6na,
Nem volt oroszlfin, nem volt vadku tya, sem farkas,
Nem volt f6lelem, sem rdmiilet,
Az embernek nem volt ellenldbasa.
Azokban a napok'le

?,1T,t' u|fffi)*::t t!;,1,.1?:

Dallamos nyelvii Sumdr (Ddl) ,

Uri

a "f.jedelemsig

rendeleteinek,t nagy orsz6ga,

(Eszak), az orszdg, melynek megvan

Marru. (Nrysa0

'''-ind.rre

biztonragbur,;Tt*#d*t"
viliigeg"yerem,
rdp
a
*z -.!Bdsz
orsz6ga,

Enlilnek egy nyelven mondott"gy.tdrt6sben,
d.fcs6reret.

(Kramer 196l:107)

o gazdastigot in tettem gazdasdggd, in rak"tam meg
a magtarak,at. .
I\[ost Emeshz . . . a tiszteletlen, ahi nem ismeri a ft;I'
cleh sziait, beleaaaatkozih &z in elsci er6mbe, elso hatal'
.

mamba...t'
Emesh rovidebben, de hizelg6 szavak kisdretdben adja el6 tigYdt, amelY utdn:
" Enlil aalaszol Emeshneh es Entertneh:
Az egesz fdld szamara eletet ado uizneh Enten a "tudd'
ia", mint az isteneh gazddlkodoia 6 hozott letre min'
dent, Emesh, fiam, hogyan hasonlitod dssze magadat Entennel) a testuireddel?
EnIiI magasztos szaua) melyneh irtelme mily, &
meghozott dcintis, megaaltoztathatatlan, ki merni azt dthdgni!
Emesh meghajtotta terdet Enten elcitt,
htizaba aitte . . . a szoloneh es & filgeneh a borat, Emesh
me gajrindehozza Entent arannlal, ez'ilsttel is lapis lazuIiaal.

EMESH 6s ENTEN

'festuirisigben is baratsagban cintcittih h; aldozati

ajdnddhaihat.

Ez a mitosz a legkiizelebbi p6rhu zam a sum6r irodalomban a bibliai K6,in r6s Abel ttirtr6n etilhez
irja Kramer
- nem gyilkos(1961 : 49), j6llehet kiegyez6ssel vlgzddik 6s
sdggal. A sztiveg el6gg6 s6rtilt, trgy, hogy csak mindcissze
a fel6btil , szilztitven sorb6l 6rtestiltink a tcirt6net r6szleteir6l.
Enlil elhat6rozza, hogy fSkat 6s szemesnciv6nyeket hoz
l6tre. Ev6gbcil k6t kultrirl6nyt, a testv6 rpdrt, Emesht 6s
Entent alkotja meg s mindegyiknek kijekiii sajatos feladatait. Enten az 6llatok szaporodS,s6t inditja rr€g, 6s a ffikat segiti a gytimiilcs meg6rlel6s6hez. Emesh l6treh ozza a
fSkat 6s a mez6ket, b6s6gess6 teszi a nydjakat 6s a,z istdll6kat. 6neki kiiszcinhetd a b6s6ges aratds.
Nemsokdra azonban visz6,ly tcir ki a k6t testv6r kozott.
Emesh k6ts6gbe vonja Enten ig6ny6t arra, hogy 6 ,,az istenek gazddlkod6i a." Ez6rt Nippurba mennek, ahol elciad-

j

at

panaszukat Enlilnek.

"6, lnlil
elci a aizeket

atya, te adtad & tud,d,st nekem,
Enten

b6sigb€n, mondja
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Ethataroztak, hogy bdlcsen is ioI egyilttm{ihodneh,
a hilzdelemben Emesh is Enten kozcitt, Enten,, az isteneh dereh gazddlhodo ja bizonyult nagyobbnak, mint

Emesh,
. . . O,

Enlil atya,

dicsertessil!"

ENKI 6s SUMER

A vil6gegyetem megfelelcije a sum6rban an - ki, ami
sz6r6l sz6ra annyit tesz, mint "69 - fdld" (Kramer 1961 : 4L)
a foldbe bele6rtve mindent, ami a foldon van, a vizet is.
trnki a "sum6r bcilcsess6g fsten" (Kramer 1961 : 59) szervezi meg a ftildet 6s megh ozza a torv6nyeket . 6 hatilrozza
meg Sum6r sors6t is:

hoztam

a te aigziseid

magas aegzdsek, elerhetetlet'teh,
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sziue

a te . . . olya,n, mint &z dg, elirhetetlen.
A kiraly,- ahi lett, fdldiiziti magrit tartos ihszercel,
Az ur, aki lett, horonrit helyez a fejere,
A te urad megtisztelt ur, An -nal ilI & hirdly az ig szenti-

Iyiben,

A te hirrilyod a nagy htgy, Enlil

is sirthetetlen.
h6s fold bilszhe nipe,
erdok,
tirnyas
Hegyeh,Ez & te aigzeted cisi c)rdhsege:
Erds, gazdag arir aaglt de az ciroh tdrainyt,
Amttlsten"racl rott, arillalnod hell dnhint,
Elete d, gycihere szent

d mely i s me gmirhe te tlen ,

atya,

Ho

gy b eteli esilIi dn 8l 2z3lm-es ae $ze.!t a,

Ur"oltrira te aaglt emeld fel & feied!

mint . . . trlinden orszag atyja.
Az Anunnakih, a nagy angyeloh,
Benned uettik hi lakohelyilhet,
A te nagy ligeteidben fogyasztjrih eI elelmilhet.
6, Sumir haza, Itgyeneh szamosah istrilloid, szaporodjanah teheneid,
legyeneh szrimosak nyriiaid, brirrinyod legyen szamtalan,
tilljanak a te...
kitartdan . . . emelhedjek hezed az eg f eli,
az Anunnahik tebenned hozzak meg aigziseihet.
Urhoz irkezett
Enki, a melyseg kirdlya, elhatrirozza a sorsot:
6 , iol f dlszerelt, soh aizzel mosott adros,
szilrirdan dII6 cihc)r,
az orszrig bosegenek szentilye, szabadon tirdel, zcilden,
mihint a, " htgy"
Hashu,r - erd6, szdles drnyeh . . . hdsi
a te b eae gzett sorsodat 6 irdnyitotta,
a nagy htgy, Enlil, & aildgegyetemneh kinyilurinitotta a
te magasztos neaedet,
6, te adros, melynek sorsat Enhi rendelte e I,
6, t€, Ur szentelye, emeld fdl nyakadat az ig feli.

A koltemdry titokzatossdgilt j6l drzdkelteti Bobula
Ida ( l96l : I23 - 34) ldnyeget visszaad6 osszefoglal6
fordf t6sa:

6, Mada...
Orszrigok orszriga, tciradnytudris nip'e,
Naphelet .r l{yugat hozt a aildgnak fdnye,
Ir{agy o, te nemzeted, nagy a te uigzete d,
OIy messze magasztos, hogy fdl sem irheted;
Mint a magas mennyseg: sziaed mirhetetlen,,
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pr6batGtel

Az elsci emberpdr pr6bat6tel6nek is nyom 6ra bukkanunk
az 6kori Kelet irodalrndban. Elfjkertilt egy olyan elbeszelesszciveg, mely szerint egy szeg6ny h5,,zasp6r hesz|lget errcil
6s az asszony rosszallolag emliti meg nva meggondolatlansdg6't, mely miatt ut6dai 6s igy 6k is elveszftett6k a paradicsomi boldogs6got. Meghallotta ezt a kirSly. Elrendelte,
hogy a hdzaspfr pomp6s palot6t kapjoh, nem kell nekik dolgoznl Minden nap eb6dre of fogdst kapnak, amibcil ehetnek,
amennyi i6lesik. De felszolg6lnak majd egy hatodik t6,lat is,
letakarva' ebbcil azonban nem szabatl ennicik, scit meg sem
szabad n6zni, mi van a tdlban. Ha m6gis megszegik ezt a
felt6telt, minden kedve zm6nyt 6s kegyelmet elvesztenek.
A hilzaspar boldogan bekolt ozott a pomp6s otthonba. Mindennap pompS,sabbnfil - pompSsabb dteleket kaptak, de ott
volt leteritve az asztalon az utolj 6ra felszolgS,lt fog6s is. Napokon kereszttil 6lvezt6k az fi 6letet. Az asszonyt azonban
bosszantani kezdte a leteritett teL Mi6rt is hozzdk be ? Mi
lehet benne ? Legal6bb n6zzik rteg, mondta a f6rj6nek, hiszen a kir6ly azt nem tudhatja lrreg, ha egy kicsit a kendci
al6 n6ztink. i8y is tett. De mikor fijlemelte a kendcit, mellyel
a, tfll le volt teritve, egy maddr reptilt l(i alola. A kir6ly (:szrevette a maddr hi6,ny6,t 6s kiutas itotta a hSzasphrt a palot6jukb6l. N6h6ny nap utdn itjra visszaestek r6gi szeg6nys6gtikbe. Most mdr nem frvht kellett okolniok.
A tort6netet Farag6 J6zsef ( 1970) ismerteti angol
nyelven a Ludas Matyi n6pmese - forr6s6val kapcsolatban,
melyet dr. G. R. Gurney, az oxfordi egyetem asszirol6giai
elciadoia dolgozol,t fel az 1951. *bcn a kis6zsiai Sultantepe
ktirny6k6n talfilt, i. e. 70L 6vbcil val6 6kirdsos asszir t6bla
alapj 6"n. Mag6t a leletet elciszcir magyar nyelven az Irodalomtcirt6neti ko zlemlnyekben ismertette Julow Victor
(1963) . E.ztrtdn irt errcil a tSrgyrol Korompay Bertalan 6s
Ifarag6 J6zsef adatai alap jdn rijabb vonatkozSsban ism6t Julow Viktor a debreceni Alfoldben (1966), majd a kolozs v6,ri
llorunkban frarag6 J6zsef (1969).
Az emberis6g legcisibb idej6re vonatkozS sum6r irodal44 --

mi alkot6sok bizonyos szempontb6l a legjelent6sebbek. Igaz,
ezek a szovegek sokszor csal< egy p6ld6nyban 6s na-

hogy

gyon rongdlt Sllapotban kertiltek a keztinkbe 6s az elbesz6l6sek egyes r6szletei sokszor zavarosak 6s ellentmondSsosa,k.
1\f6gis , ezek a kiirtilm6nyek 6ppen arr6l tanriskodnak, hogy
mdr a sum6rokhoz is hos sz(t hagyomdny - riton 6rkezt€k,
miktlzben az elbesz6l6seh egyes elernei tisszekeveredtek, a
sz6beli 6s irSsbeli 6tad6s sor6n ilnk6nyesen is kibcivtiltek,
egym6sra hatottak 6s leghosszabb idcin keresztiil voltak kit6ve a hatalmasok elk6pzel6seinek 6s c6lkittiz6seinek 6rdek6ben A116 torzitSsoknak. Az elbesz6l6sek elemei teh6t, ha
nem is mindig a mai szciveg 6rtelmez6s6ben 6s iisszeftisg6seiben, de dnmagukban szeml6lve egy igen cisi hagyom6ny
rryomait mutatiak.
Tekintsiik et vhzlatosan ezt az anyagot Kramer (1963)
mtiv6nek a sum6r vall6sr6l sz6l6 fejezetben tal6lh at6 olvasatai 6s magy ardzatai figyelembev6tel6vel.
Az egyik elbesz6l6s elmondja, hogy trnlil fti 6ban Niptrurb6l ui alvilSgba h6rom ttind6rrel talSlk ozik: A nippuri
knpu cir6vel , &z "alvilSg foly6j finak ember 6" - vel 6s azzal,
aki a holtakat fttszfilitja ezen a foly6n. ime a kilzijs for"r6,s
a k6scibbi alvilSg, , a Hades 6s Charon r6v6,sz megfogalmaz1'sdhoz.

'

Dilmun - foldrril sz6l6 elbesz6l6s a Paradicsom elsti
irodalmi 6,brdzol5,sa. Itt szerepel a fiildnek 6s a viznek, v&$Yis a l6that6 vilSgnak az ura, trnki. Itt a ntlv6nyeket* Ninhursag sarjasztja ki a fdlclb6l. Ninhursag a llagy_$no anyaIsten mdsik elneve z6se, aki Kramer szerint "tal1'n eredetileg a Fitld-anYa".
Itt kijzbevetoleg ki kell t6rntink arra a jelens6gre, hogy
a sum6rban sz6k kozott szoros kapcsolat eset6n (pl. a ielzo
6s a jelzett sz6 kapcsolat6ban is) a k6t sz6 vagy morf6ma
megcser6lhet6. Erue elciszor dr. Pass Ldszl6 hivta fel P. Deifolytatott levelez6,s
*ut figyelm6t a vele 15 6ven kereszttiljelens6get
Pass - tiirp.
a
ezt
level6ben
egyik
Deimel
sor6n.
ennek
van
is
ma
m6g
(A
rnagyarban
ei.
nevezte
v6nynek
nyoma, pl. Pusztam6rgs,s-M6rges puszta, krit6gs'S-5gas
kfit stb.)
Ennek alapj6n teh6t az Anya - Isten (mother goddess)
joggat olvash at5 Istcn - anya - k6nt 6s igy kibontakozik az

A
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elnevezls telies gazdagsaga. rtrtlekes, hogy Kramer a fent
ielzett helyen a "Mother Earth" eset6ben ugyanilyen sorrendet hrt helyesnek: Fiild - anya. A fdldbdl kisarjad6 6let
szdmilra az els6 megfigyel6s joggal a fiildet tekinti anyfnak, sztildnek. De a sum6rben mdr egy rendkivtil fejlett
6s bizonyhra cisr6gi hagyomS,nyokon nyugv6 szeml6let az
6let forrdsak6nt isteni ercit illetve ennek megszern6lyesitrijdt, az Isten - anydt nevezi meg.
Ennek a szeml6letnek a helyess6ge az rijszcivets6gi teol6giSban igazolhat6. A ff. Vatik fmi Zsinat ut6ni liturgikus
reform sor6n Sziz M6ria mennybe - felv6tel6nek, Magyarorszdgon a Nagyboldogasszonynak, augusztus 15 - i tinnep6n a szentmise pref6ci6j6ban valljuk: "Te m6lt5n 6vtad
meg Mdria test6t, hogy romlS,s ne 6rje, mert csod6latosan
vilSgra hozta megtestestilt Fiadat, J6zust, akitril minden e-

let

szdrmazik".

A Nagyboldogasszony (B6dogs6gos Asszony, Boldo gaszszony, Nagyasszony) elnevezls hagyom6ny 6nak egy6bk6nt
magyar foldtin nagy irodalma van (l6sd Ipolyi Arnold, Berze Nagy J6nos, Kdlm tny Lajos, Kandra Kabos, BSlint S5ndor stb. miiveit, legrijabban pedig Fettich N6ndor tanulmdnydt. Bau az rstenary&, a term6kenys6g anyja egy m6sik
elnevezdse (epiteton) Sum6rban, a Dug jelent6se pedig h6s,
szent. Az cisszet6tel: Baudug Boudug B6dog
tinmagSban is kifejezi a n6p nyelv6n a Boldog - ass-Bolclog
zony jeIent6s6t. Ugyan ezt az 6rtelm ez6,st ercisf ti meg a,z rijszcivets6gi szentir6s: "ime mostant6l fogva Boldognak hirdet engem minden nemzed6k"
mondja Sziiz Md,ria az 6 hfl,a6nek6ben (Luk. L, 48). A -klasszikus gorcigben makar, aros jelent6se: boldog, &z istenekrcil mondva. Az cisi erd6lyi falucska, Boldog nev6t helyesen magyardzza 6s adja vissza az
frjdonsiilt romSn elnevezls a S. Maria n6vvel.
A Dilmun elbesz6l6sben szerepel llnlil is, a lilek - Isten, Isten Lelke (Kramer angol forditdsa nem ilyen sokatmond6:
"the air god", the king of the Sumerian gods). Enkinek 8
szerve megbetegszik, de Enlil nem tudja meggy6ryitani 6t,
csak Ninhursag;, aki a gy6gyftds v6grehaj tdsfura 8 ttind6rt
hoz a vil6gra, akik sorban meggy6syitjak Enki megbetegedett

szerveit.

"Noha ezek a

mitoszok irja Kramer (1963:148)
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k6bb egy isteni, mint egy emberi Paradicsomot irnak le,
m6gis *ot pSrhu zamot mutatnak a bibliai Paradicsommal.
Val6ban van alapja annak az SllitSsnak, hogy a Paradicsomnak, az isteni l6nyek kertj6nek eredeti gondolata a sum6-

rektcil ered. A sum6r Paradicsom kijltem6nyiink szerint
Dilmunban van, valahol Sum6r keleti r6sz6n. Ez az a Dilmun, ahov6 a babil6niaiak, zz a szemita n6P, mely Sum6rt
megsz 6,Ilta, k6stibb "az 6l6k fdldi 6t", &z o halhatatlanjainak
h1iajat helyezte. Ebben j6 utal6s van arra, hogy a bibliai
paradicsom is, az Edentcil keletre helyezett kert, melynek
viz|bol folyik ki a n6gy vil6gfoly6 a Tigrist 6s az EufrSteszt is bele6rtve, eredetileg azonos lehetett Dilmunnal, a
sum6r Paradicsom - fdlddel.
Kijltem6nyiinknek az a szakasza is, mely leirja Dilmunnak a Nap - ttind6r 6ltal tort6nt vizzel val6 ell6ft5s5t, aki
friss vizet hozott eki a fdldb6l, a Biblia sor6ra eml6keztet:
"Phra (k6,al ?) sz6llt fel a ftildrcil 6s megtint'ozte a fold eg6sz
szin6t" (Gen. 2, 6). A ttind6rek tilidalom 6s munka n6lkiili sztilet6se megvilSgitja az tilvS'ra kimondott isteni sz6t,
hogy az 6 sorsa : fdjdalomban foganni 6s szfilni a gyermekeket. El6gg6 vilSgos tov6bb6, az is, hogy a nyolc ndv6nynek Enki 6,Ital trirt6n6 megev6se 6s a biin66rt ellene kimonclott isteni sz6 eml6k eztet a tudSs f6,ja gyiimolcs6nek Acl6,m 6s pva Sltali megev6s6re 6s brinok miatt mindegyiktikre
kimondott isteni it6letre.
De tal6n a sum6r k0lt6szet iisszehasonlito elemz6s6nek
az
leg6rdekesebb eredm6nye folytatia tovdrbb Kramer
-,
paradicsomttirt6netnek
ebibliai
a rnagy ardzat, melyet a
mely
leir6s,
hires
Ez
a
ad.
mozzanatilra
gyik le1iz1at6bb
ut*ondj; 6v5nak, "minden 616 anyj 6nak" megalkot6s6t Ad6m bord6 jebil, mi6rt oldalbord6b6l ? Mi6rt tal6,lta a h6ber elbesz6l6 ilkibbn€k, hogy egy bord6t v6lasszon inkSbb,
mint a test bS,rmely m6s szerv6t, az asszony megformii6's5hoz, akinek a neve: 6va a bibhai jelent6s szerint kortilbettil azt jelenti, hogy "a&, aki 6letet ad" ? Az ok teljesen viI5gos, ha figyelembe vessziik, hogy sum6r irodalmi hdttlr
6ll a bibliai paradicsomelbesz6l6s rniigiitt, olyan, mint amely
a mi Dilmun kiiltem6nytink eset6ben szerepel; ebben a
sum6r kitlt6i alkotS,sban ugyanis Enki egyik beteg szerve a
borda. Nos, a bord6nak megfelelci sum6r sz6: ti; az Enki
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borddi 6nak meggy6syitdsdra teremtett ttind6r neve ez6rt a
sum6rban: Irr-in - ti, vagyis "a borda n6n6je". De a ti sum6r
sz6 azt is jelenti, hogy "6'lcive tesz". A Nin - ti n6v tehdt
jelenti azt is, hogy "a N6ne, aki 6kiv6 tesz,, 6s azt is, hogy
"a borda N6n6je". A sum6r irodalomban ez6rt ,,a borda
N6n6je" azonosult a "N6ne, aki 6kiv6 tesz" jelent6ssel, ami teh6t sz6i6t6knak nevezhet6. Ez az egyik legr6gibb irodalmi szoi et1k, melyet dtvett 6s megirzdtt a bibliai teremt6.stort6net, noha ott term6szetesen a sz6jeffik mdr elveszti 6rv6nyet, minthogy a "borda" 6s "aki 6lciv6 tesz"
h6ber kifejez6sekben semmi kozcis elem nincsen.,,
Sz6lnak azutdn kciltem6nyek az ember megteremt6se
eml6k6nek megiinnepl6s6n Ninmah 6ltal kiformSlt teremtm6nyekr6l, akiknek azuthn Enki 6letet adott. A kiformdi5s azonban hibdsan tort6nt s ez6rt az 6letre kelt abnor mA,Iis emberek testileg 6s szellemileg egyar imt gyeng6knek sikertiltek.
A viharos d6li sz6l ttind6re, Ninurta egy sdrk6nyrilo
mond6ban szerepel.
A 2 - 300 soros vitdk kozott leg6rdekesebb az Emesh,
"a nydr" 6s Enten, "a t6r" kcizcitti vitdr6l szdlti k6lt6i elbesz6l6s. A vita Nippurban Enlil "atyinak" bemutatott Aldozat kapcsdn ttir ki. Emesh vad -6s hl,zilillatokat 6s ncivenyeket mutat be "az 6let hdz6" -ndl, mig Enten 6rt6kes femeket, kciveket, fdkat 6s halat. A vita kimerretel6t mdr lattuk. Ennek vil6gos megfelelcije a Bibli6ban KAin 6s Abel
tort6nete. Ugyanide soroland6 a "szarvasmarha 6s a gabona ktiztitti vita" is (Kramer 1963 : 220); Ez tcibbek iOrctt
hangsfilyozza a mfn ismert mitikus 6llit6st is, hogy az
Anunnaki ttind6rek nem tudtak az 6llatokkal 6s a szemesnciv6nyekkel helyesen b6nni, csak az emberek segits6g6vel.
A vizozonrcil s2616 sum6r szovegii eddig tal6,lt egyetlen
tdblSnak csak egyharmada 6p. M6gis a vizozontrirt6net 16nyeges elemei mind megtal6lhat6k rajta, csak brjvebben,
mint a Bibli6ban 6s azzal a l6nyegtelen kiilcinbs6ggel, hogy
a flszereplci a sum6r szcivegben Ziusudra, mig a Bibli6ban
iYo6. A vizozontcirt6netet k6s6bb az akkSd sziiveg kieg6szit6s6vel egytitt eleme zzuk.
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