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Kr.e- 2.5{10 kiirirli sunrer ftecset henger n.\'(}11ra(;r.
Ilrit ish Muzeunt. A bibliai prollatet el korai sumer
6hr6,zol6sa a negy f ii szerelllovel. A pecseten halrol-
-johhra l:ithato a kigyti , irz asszonl,, az elet fa vag},
tudris frija 6s az Isten.
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A Milysig Anyja, Mindeneh SzilIcije,
Rettentci baju[ao-fe gyuerek gyanrint oriris-test{i
kfgyokat szillt, hegyes foguakat, kegyetleni"tl
circilci tillkapcsuahat s md,reggel tdlti
testilket adr helyett . . . Bdsz sarkrinyohat
kciltcitt a tenger iszapidbdl, szcirny-tareju
iszony-lehelfket, miket ha folugorni
ldt az elci, aasl dllani meredten
az ijedtsegtol szdrnyet hal Iegottan!
Basmukat, Iahamukat, aeszett kigyokat,
skorpio embereket, aeriao kutyrikat, jeges
dilhcingci orkrinokat, halpikkely{i ferfiahat
ahih & harcban kcinyc)rteleneh
felelmet nem ismer'6h, gycizltetetlen
fortelyriAh...

(Gilgames 29, Enuma elis III. tdbla).

ETANA MENNYEI UTJA

A hSrom nagy cisi sum6r mitosz, az Adapa, Et,ana, Gil-
games az emberi ktizciss6g6rt, a v5,ros6rt 6s saj6t maga di-
cs6s6g66rt egyarilnt k:d,zdo ember magasztalilsa. Etana alak-
ia tirrt6neti, a 3. 6vezred kirdlyai kozott szerepel a sum6r
kir6lyok jegyz6k6ben: "Etan&, a n6pek phsztora, aki az 6gbe
is feljutott, aki minden orszS,gban szilSrdd6 tette hatalmdt,
1560 6vig uralkodott; fia Balih pedis 410 6ven et iilt apja
tr6nj 6n."

"Etana kir6ly volt Kis v6rosdban irja a Gilgames c.
kotet bevezetcije, ahol a vizozon ut6n el6szcir alapitottak
Sllamot az emberek. Az eposz Etana legend6s tort6net6t it-
rcikiti meg. A bevezet6s a kirSlysSg 6gi eredet6t mondja €1,

majd a kfgy6 6s sas - keselyri bardtsSsSLrSl sz6l, amelynek sok
viszontags,6g ut6,n az lett a v6ge, hogy a sas sziltnyaszeget-

rrr, Il6pek a ffiIdtfiYtfinethdl

aiharokat,
s bihak,at,
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ten egy giidiirbe kertilt. Es most kezdodik Etana tiirt6nete
Etana boldog kir6,ly lehetne, s m6g sem az.,i feles6ge nem
sztil neki ut6dot, s igy att6l f6l, hogy neve dics6s6ge elv6sz
halila utdn. Samashoz foh6szkodik: Samas a Nap min-
dent l6t: hdtha segitene ? Samas segit is : a Sas sorsAt az6rt'
intlzte ilyen furfangosan, hogy Etana az o szhrnyain de sa-
jet 6rdem6b6l kertiljtin mrajd az 6gbe. Kis kir6lya meggyo-
gyitja a sast, 6s elindulnak: - fiilfel6 sz6lltukban Etana
r6jon a tdvlat tcirv6ny6re. Az 6gi kapukoil, al6,zattal, vagy r&-
vaszs6ggal, de 6,tjutnak szerencs6sen. A vardzsftivet, mely
term6kenny6 tenn6 Etana feles6 g6t, Ist6r istennci, &, szerelem
6s a sztilci asszonyok v6dncik6nek tr6nj a al6l kell ellopni, 6-

ber oroszl6nok karmai mell6l. A sas rtipkijd6s6vel magdra von-
ta az orizo oroszl6nok fig,yelm6t, s Etana ekcizben bizony6,-
ra hozzt,jutott a vSgyva vdgyott fihoz. A tcired6kes szciveg
m6r csak zuhan6sukat irja le, majd teljesen megszakad, de
a kir6lyok jegyz6k6b6l kidertil : szerencs6sen visszaj utott&k,
EtanSnak fiat sztilt feles6ge, 6s Kis kir6ly6nak nev6t iiriikre
megtartotta az eml6kezet. . . A kigy6 6s a sas bafii,tsdga
egy6bk6nt a mezopot6miai kultfirfval drintkez6sbe keriilt
n6peknek mesekincs6be is 5,tment, a gortlg Arkhilokhosz, Aisz-
6posz, Arisztophan 6sz orizte meg villtozatait, de kimut athat6
a szankszrit, szir, orm6ny mesekincs jcivev6ny elemei kit-
zott is. Ezek :iutjdn keleten 6s nyugaton egyar*,nt elterjedt.
Az Etana - eposz csricspontja, nagyjelenete Kis kirSly6nak
utazilsa az egekbe, a giidtirb6l kimentett sas h6,t6n E mo-
tivum minden k6ts6get kizfr6an folklorisztikus rytlker{l. . . "
(73., 311 - L2. old.) .

Mindenhez azonban hozz6 kell tenntihk, hogy az Etana
hciskiiltem6ny sok r6szlete is megorzdddtt a magyar mesevi-
l6gban. Vagy pontosabban oda szoritottdk le a k6scibbi tcir-
t6netir6k, akik kozott voltak olyanok, akik a haladS.st v6lt6k
szolg6lni azzal, hogy a n6p cisi ttirt6net6nek egyes adatait
6rzo mond6k 6s reg6k elemz6s6t elhanyasoljAk. A gy6gy - ir
Csaba mond 6jfrban, az oroszl6nok kozott vend6geit fogad6
kir6,ly Szent Istv6n legend6,j6,ban, a sas illetve turulmadfl,r
szerepe az 6smagyar eredetmondAban, Emese Slmdban stb.,
ma m6r bizonyithatSan az Etana ttirt6net nyoma a maryax
mesevil6gban.

Gy{ilisbe gy{iltek a tilndireh.
A nagy angyaloh, & sors teremtdk,
meghrinyni - aetni orszag dolgait,
gy{ilesb e gy{iltek.
6k teremtettek & negy ailtigszferrit,
6h szerzetteh tdrttinyt, iogot, szokast.
Mert 0,2 lgigik gy'il,\c;ltih az embert
t -_ho rajtuh dll, bizony, csah kis idciig
elhetett aolna ez a fdldi nep.
Akhoriban a fui*bor emberek
nem emelteh maguh f dli hirrilyt,
Se korona, se gydngydiszes s,ilaeg,
se dragakciuel kirakott iogar
nem Fo*Frizott, se szentdly nem magaslott.
Az egtdjah is meg egybemosodtak.
Hit isteni bcilcs a menny hapuit,
a felsfbb aildgok. bejriratdt
frzcitte a fcildieh elleniben.

Iddh telvin tilntek az lgigik.
Az Igigih a aarosbol kimentek.
A horon&, & gydngy-diszes s'ilaeg,
& drdgakciuel hirahott iogar,
a ptisztorbot ahhor mennyben heaert *ig,
rnennyben heaert, Anu zsdmolya mellett,
Istdr aala a udros pasztora,
hirdlyait is ci szemelte hi.
pillanttisaiual tereit hutatta.
EnIiI meg az ig rendjere ilgyelt,
Majd a hirdlysdg leszallott az egbcil.

Az istenek teweztih el a adrost,
6k raktdh Ie hcialapiait is.
Az istenek tenteztik el a szentilyt,
6k rahtdh Ie kcilapjait is.
Ldgyen a aaros az ernber kardmia,
legyen a aaros puha f eszeh!
Legyen a kirdly nepe cirizdje,
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ligyen & kirdly dereh gazda!
Etana Ie gyen az epitcimester,
a kormeinyprilcat 6 tartsa hezeben!

SzoI a higyo a keselyil,hdz:
" Kenyeres pajtrisok lehetnenk!
Kcitsz e aelem cimborasagot?"
A kesely{i: "AiIar hogyne hcitnek!
All a szaaam) szent a baratsdg
hi megtdri az is gazember!
Biine az i gre kidlt
s az isteneket foldillttti!"

" Rajta hat!" igy kidlt a kigyo
"de mielcitt meg utra helnenk
eshildjilnk meg a fdld neaire
es a hds a fenylci Sam(Nra,
hogy soha ra nem szediilh egymast
kilIcinben Samas atha stljtson:
gyors fegyaerkent, filrge hurokkent
erjen utol az Isten atha!"
A fdld lett eskiliilk taniljo . . .

F olkere ke dteh, utrakelteh
s & hrgy hatan aegigaonulaa
e gy sziklaszalon me glapultak.
Szep rendben mulott az elso nap.
EI6bb & keselyii uadriszott:
aadbikut, uadszamarat ejtett.
Kcizcis a honc, zabril a kigyo;
jut a dc)gbcil & higyofiaknak.
Azutrin & kigyd uadriszott:
htgyi kecshet, gazellat e jtett.
Kcizcis a konc zabal a heselyil;
jut a dc;gbol a keselyilfiaknak.

Harmadszorra a, kesely'ii uadaszott:
aadkecskiket, kosokat e jtett.
Kcizcis a konc zabal a kigyo;
irt a dcigbdl & kigyofiaknah.
Ilegyedszerre a higyo aaclaszott:

uadty&kot, rokaholyhdt e i tet_t.

Kozos a honc - zabal a keselY{i;
jut a clogb6l a keselYtifiuknah.
A d,dgltustol a f iah negYra rldtteh,
karcsii,n, erosen roltPeyteh f el-

Latudn a sas f iai rd|illeset,
gonosz sohaitast hallgat eI sziueben,

lorrosz soha'itas gonosz gondot forral:
a nigyo kicsinyeit ha megenne!

Idd mlrltan fiaihoz imigY szol:
"Fd,i a fogam & higyo-gyerekekre -. -

A higyo gyanutlan sziuii
en pedig lebegeh az dgen,
kemlelem feszk,et hcizelittte,
majd, lecsapoh, mint barna aillam,
s elragadom & fi6hdhat."

Kisfia, igen ohos hesely{icshe,
szoual mondio, fc;Ifeleli a sasn,ah:

"I{e fald f ,iI, ides r'': ctyacshdm,
ne fald fol a kigyoporontYot,
ne zabdld megt barmint k,iutinndd:
Samas atka, hidd eI, utolir,
Samas hurha, hidd eI, befog maid,
hurha, hd,loja, gyors csapdaia
mert Samas, Iobbanaan haragra,
& mdszdros (biro.) kariaaal suit Ie

s & btincis eluesz nyomorultul!"

I{em hallotta fia beszidet,
hallotta, de nenr, hallgatott ra:
lebegett az igen, herengett,
maict lecsapott, mint barna aillam,
s elragadta a fiohahat.

DiI sziuiben megirhezett & kigYo,
zsrikm,riny-hust hozott & fidhdinak.
Eljutaan feszke peremeig,
q, hust. joelcire ledobta
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maid maga is utdna kilszott.
Kcircis-kcirilI jdrt a setit helyen,
hcircimmel kapart, szemmei aizslatott,
hasztalan kicsinyeit nern IeIi.
Mignem, heaerve a feszeh porriual,
bdrilh cafatiait takilta meg.
A kigyd lerogyott is sirni hezdett,
sirvdn sirt, gytiszolta gyerekeit.

Ii edtsi gib 6l felocsridadn,
hidltott a kigyd Samashoz:
"Halliad, Uram aelem mi tcirtint!
En meg a sas eshilael eshilainh
lg,ltits,igo!. Rt ggeltcil delelcittig
dllottuk is keminyen & kcitist -tim dil f eli f orduladn az idd,
a hesely{it mohd adgy fogta el,
lzo7) kicsinyeim husrib|I egyih . . .

Felszrillott, lebe gett az Cgen,
himlelte f eszhem kcizelitae,
majd lecsapott, mint barna vitldm
r elragadta a fiohdkat.
Istenem, Samas, hirue kirleh,
amiael aithezett, a rosszat,
bosszuld meg rajta ezerszeresen!
Hdldd a fdld, csapdriid az ig,
a hcizel is a rnesszesig -orcdd elcil a gono'sz hoaa biljhat?
Ldm, a gonosz - csont Zu mad,rir is,
hi me grabld isten-barritidt,
a, sorstdbldhat elragadadn
miltdn b{inhcidcitt nagy biineert! !"

Szdra nyitua fcilseges szrijrit,

?|!FPt" szdlott Samas a higyohoz:
"Kigyd*, herehedi fdl, helj- a hegyen dt,
aadszamdr tetemit tulnan me gtaldld,
Uynryf\ dt oldalat, horpasztibi furj,
belsei iben riss tanyritl
Lesaillnah az igi, madarak,

hogy faljanah a, aadszamd,r ddgebcil,
IeszdII a heseb,{i i,s...
Se lat, se hall faldnh dilhiben.
Ir{ehiesik & husnah, ide-oda rdngatjo, tipi
s az inas-horgas hillsdh utdn egyre iobban
a csupa hus, csupa iz belsci riszehre urigyakozik.
Csciriael asva gcidrdt, mind milyebbre meriil a reitett
riszeh air setetjen
middn melldd ir, ragadd meg & szarnyat,
szarnydt ragadd *€g, tc)ried is le tdbdl,
tdrjed le tdbdI, zaszlait szahitsd el,
szah[tsd el, hogy hulljon az euezdtoll,
tcirjcin, szahadjon, hulljon szarnya-harma . . .

Mezitelenill dobd be akhor
egy mdly aerembe, hadd pusztuljon
ihen-szomjan a gonosz ottan!"

tJtnak ered & kigyo, hegyen dtkel,
aadszamar tetemit tulnan megtaldlja,
horpaszdt firja, oldaldt lyuhasztja,
belsejeben ilt tanydt.
Leszallnah az egi madarah,
hogy falianah a aaclszamar dc)gebdl.
Ha tudta uolna az a hesely'{i,
hogy balsorsdt eszi a hussal,
bizony Ie nem szdll . . .

Am o szajat szora nyitotta
r imigyen szolott fiikdihoz:
"Frii a fogam a, aadszamar husdra!
Rajta fiaim, a ddgre lecsapjunh!"

Kisfia, igen okos kesely{icshe,
szoaal mondio, fc;Ifeleli & sasnah:
"Ne csapjunk, edes jo atyacskam,
ne csapjunh ,a szamar dcigere!
Bizony, ilreges belsejibdl
A higyo les ki!"

I{em hallotta fia beszidit,
hallotta, de nent, hallgatott rd;
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leb?gett az igen, kerengett,
maid lecsapott, mint baina uilkim;
szcillottadcigre...

Se lrit, se hall fakink dilhdben,
Il/ekiesik & husnak, ide-od,a rringatja tipi,
arijja elejet, bontogatja aegdt,
csciriael asaa gcidrcit, mini mel^tebbre
meriil & rejtett riszek, uir-setetiin
kig2o melle er, az ragadja izrirnyrit,
sztirnydt ragadj& . . . Kcinydrcig ; kond,or:
'.Ktgy.elem! Tdbbet uc)tigi"f sem ad,hat

lra I e

en-jobbommal meg nem segitl,eh;
megis, imi egy embert kiltd\h,
hogy kezenfogva megragadjon.
Az ember, kit killdendcj ldszek,
kiaon majd a r)erembdl!"

Etana pedig szora nyitja szrijrit,
naponkent igyen kcinyrird guen:
" Samas, juhaim legiaa(it f(;lilted,
fdlddel itattad barrinykriim udret;
fel,tem Istenem,et teljes sziuembdl,
tiszteltem a halottah szellemit:
filstrildozataimat e lf o gadtah
az igazkitok es lemesirirolaan
birkriimat, e gy istent ki nem hogytakl
A te szent szridbdl hallassek, Uram! 

'

Add nekem a biztos nemzis filuet,
uedd le rolam terhemet, fiat ad,jril!"

Szora nyitua f cilseges szrijrit,
imigyen szolott Samas Etanrihoz:
'_Kelj Lttra, aonuli rit a hegyehen!
Ha mely uermet latsz, hajotj fdtibe:
l)er_em lugriban keselyil halodik.
A hesely{i majd megmutatja neked,
a_ szaporodas elteto filait!"
utnak ered Etana, hegyen ritkel,
?ily a-eT?mntf gc;dr[i tuLlnan megtakilja.
Megtaldlja gddret, hajol fcilibi:
gciddr zugriban kesely{i halodik.
Szol & keselyu, kerdezi az embert:
"HoI irirsz te itt, ahol mad,cir se jrir?',

Szoaal mondio, feleli Etana:
"Teged keresleh, o, saskeselyil!
Add nekem a biztos nemzis filuit,
aedd le rolam terhemet, fiat adjril!"

Etana akkor bcilcs Sam,as szauara
kezibe fogott egy madarfioktit

1 e gyali:Syoilndekul, mint in, ho iltrgtd,sz:tD

Szoaal mondio, fc;lfeleli a kigyo:
"Mit mondhatnek Samasrik, istenemneh,
ha futni h,agynrim az ellenem ait6t?
Te b{incid is az en fejemre szrillna,
htiloja rerim hullnek, rossz bird,rali'

Szdrnydt ragadja, le is tciri tdb6I,
Ietciri tdbol, zaszlait szahftja,
szakitja, hogy hulljon az eaez\toll,
tciricin, szakadion, huttjon szarnya-karma . . .

Mezitelenill dobta ahkor
t.qy mely zterembe, hadd, pusztuljon
ihen-szomian & gonosz otlan!

Kdnycirgcitt a kesely naponkent
Sqmashoz, szaaat igyen 

-szabaa:

"Uran"r, hrit meg kelt halnom itten?
E mily ueremben elemisztesz?
Kcinycirgdh, tarts eletben engern,
neue d circikke magusztatojritl;
Mondd Samas a keselyunek:
" Gonosz aagy. sziaed, gyc)keriigl
Vetheztel az istenek el'len, a-

halrilos b{innel megbantottdl
halj hat, ne halljah-tdbbe rolad,!"
Majd igy szolott: ,'En magenx ambrir
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r lepett & hesely{ihciz.
Elaette a maddrfidkot,
szdrcis t 6l-b circis t ci I leny e lt e
r igy szolott a sas Etanrihoz:
" Etana! T e aagy az il6k hirdlya!
Adomdnyod fs kirdlyi ajdndih!
Szerezz ennenl, kcinycirgdh, ha lehet *ig,
hogy minel elcibb uj erdre hapjak
azutan pedig huzz ki a gc)dorbdl!
Me ghdldlom: circikcist szerzeh
neaednek is dicsiretehhel
magasztallah, amig csah ileh,!"

Szora nyitja szajat, eheppen
aalaszolt Etan& & sasnah:
"Ha kiragadlah a hakilbol,
iI6 sirodbdl fc;I-hihuzlah:
bizony, ehhor te is segits m€g:
gydmolon"t, li gy nagy-nagy baiomban!"

"Megszerzem & biztos nemzis fiiaet!"
Hallarin e szot Etana, sebbel - lobbal
homohot sdpcir, bozotot tep:
a sas mily gddret hogy feltolteni.
Felig-meddig siherilI is neki.
Hdlot dob a sas harmai ele:
kesely a, hdld csilcskit megragadja,
de bdrmint csaphod, brirmint aergcil\dik,
felhapaszhodni meg sincs ereje!

Etana mdsodszor is meghiserli:
hdldidaal, hogy & sast fdl - kihdznd,.
Kesely a hdld csilcsket megragadja,
de brirmint csaphod, brirmint aergcil\dik,
felhapaszkodni mdg sincs ereie!
Etana aigill ket hezit hinyiljtotta,
ugy huzta ki a ko'ndort a gcidcirbcil.

I{yolc hdnapig hinoztatott a gcidcirben.
Mikor utolsf napia,r letellett

hatalmasan jdllahott r oly erdre
hapott, mint az ordito himoroszld,n.

Fcilemeli szdra szriitit s ekipen
szol mostan a heselyil Etandhoz:
"Bardtom aagy s baratod aagyok in!
Bdrmit kiadni circimest teljesitem!

F c)Iragadlak Anu e gib e .

Megszerzem a biztos nemzis filait.
kilszcibdre leborulok, majd;
Anu, Enlil is Ea hapujdnah
Szin, Samas, Adad s Istdr ajtajdnah
zdrdt me gnyitom uartizsigiimmel;
kcirillnizek is a porban odahuszom,
hol Istdr tronol, a gydngy-diademu!

A trdnszih felhdgoja mellett
himoroszkinoh heaeriszneh.
Elfttilh in sztirnyat rebbenteh,
tollat borzolok, mintha felneh,
"r hogy figyelmilhet megkdtcizzem,
f c;I-lef utok szdrny csatto gassal !

Szdaal szdl a heselyt ntundhoz:

"Induljunh, f(;1, Anu egeoe!
Mellemre feszitsd melledet,
fo godzz hi t szdrnyamba,
oldalamhoz nyomd oldaladat!"

MeIIire feszitette mellit,
szrirnya ztiszlajrib a f ogodzott,
oldaldhoz nyomta oldaldt.
Megsulyosbodott terhe a kesely{ineh.

RepilIt a sas h,itszer k et ora hosszat,
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ily szdaal szolott akkor Etanrihoz:
"I{izz le barritom: milyen lett & fold?
Tehintsd a, tengert Ekur partiain!"
"A fdld, bardtom, hegyseghez hasonlit.
A tenger meg taaoli uizeseshez."

RepilIt a, sa,s hdtszer het ora hosszat,
ily szoa'al szolott ujfc;nt Etanrihoz:
"I{izz le barritom, milyen lett a, fold?
Tekintsd & tengert Ekur partiain!"
"A fdld, baratom, erdohiiz hasonlit.
A tenger me g: ht gyi taaacsha."

RepilIt a sas hitszer kit ora hosszat,
ily szoual szolott uegilI Etandhoz:
Ir{izz le, baratonr,: milyen lett a, f dld?
Tekintsd a tengert Ekur partiain!"

"A fdld, bardtom, ugarhoz hasonltt.
A tenger meg: kicsiny kerti medence."
Fdljutottak Anu egebe,
Anu, Enlil es Ea kapujtihoz.
Alazatos szf,aael leb orultah.

Igyen szol a hesely{i Etanahoz:
"Induljunk, fel, Istrir egebe!
Mellemre feszitsd melledet,
fogozz kit szarny&m zaszlajriba,
oldalamhoz nyomd oldaladat!"

Mellere f eszitette mellet,
szarnya zaszlajaba fogozott,
oldalrihoz nyomta oldaldt.
Megsulyosbodott terhe a keselynek.

RtPillt a sas ketszer ket ora hosszat,
ily szoaal szolott akkor Etanahoz:
"I{izz Ie baratom: milyen lett a fold?
Tekintsd & tengert Ehur pariain!"
A fdld, baratom, kunyhohoz hasonltt,

A tenger meg: aiztartd herek ddzsa."

RepilIt a sas kitszer ket ora hosszat,
ily szoual szolott uifc;nt Etanahoz:
"IJdzz Ie, barritom: milyen lett a fold?
Tehintsd & tengert Ekur partiain!"
A f(;ld, barritom gyd()agyhoz hasonlit.
A tenger meg kenyerhosdrhoz-"

RePilIt a sas kitszer het ora hosszat,
ily szoaal szolott ae gill Etanahoz:
"IJizz Ie, baratom, milyen lett a f dld?
Tekintsd & tengert Ekur partiain!"

"IJdznik, baratom nem latom a foldet
Tekintenih, eltilnt a, tenger is!

AII| me g: (iIIi me g: te barna kesely{i,
hadd tirhesseh aissza a fdldre!"

Zuhant akkor hitszer ket ora lzosszat

Etana is uele zuhant a keselY{i is.

Zuhant ujfr;nt kdtszer kit ora hosszat
Etana es uele zuhant & kese tY{i is

Zuhant aegilI ketszer kdt ora hosszat

Etana es aele zuhant a keselyil is.

Harmadszorra Anu egebe
aagodtah 

-.r.r* uri*o

A h6skoltem6ny jelenlegi sziivege egy 6babil6ni, egy k0-

z6pass zir 6s k6t rijasszfr kiaddsban tal6,lhat6 meg. Elsti olva-
s6ira |szrevehetcjen k6t for6,sz dsszed olgozfisSb6l 6llt el6. Az
Etana elbesz6l6s mag6n viseli az 6szinte, egyszerti, scit me-

legszivti ember 6rz6s-6s gondolatvilA gat 6s keresetlen el6-

ad{,sm 6djilt. Mintha phsztorember mes6i6t hallgatn6nk az
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6jszak 6ban a tiiz mellett 6si id6krcil. A m6sodik r6sz, a ke-selyti 6s a kfgy6 ttirt6nete, mesterk6lq keresett kifejez6sek
mellett a szadizmus hatfurdt srirolva r6szle tezi az .,ezers ze-res" btintet6st. Igaz, a sas vltkezett, de m6g az elbesz6l6s
szerint sem kinozva cilte meg 6hs6ge csiilapftds6b6l
a kigy6fi6k6kat. A kigy6 viszont maga tette meg magfit bi-
r6vd Isten helyett 6s az ft6letet is 6 hajtotta v6gre hat6r-
talan kinzdst' okozva: cisszet6pve, kifosz tva, meziteleniil
magfra hagyia illdozatet, aki pedig j6vdt6telt ig6rt. Ez a
r6'sz, mely a babiloni szellem von6s "ii vilagosan felismerhe-
tcien viseli mag6n, egyike a legcjsibb jellemiajznak, amit k6-
scibb majd a babiloni Talmud sok kegyetlen, embertelen r6sz-
let6ben figyelhettink meg az "igazs6,gszolsflltatds', kcin-
tcis6be elrejtve. A k6t r6sznek ktilcin - ktilcin 6lete t6bb vona-
Ion- nyomon kcivethet6. A magyar n6pmes6be is trilnyom6an
csak az Etana - tort6netet tartalmaz6, cisibb, sum6r r6szlet
keriilt be. Pfuatlanul 6rt6kes miiv6szi 6brdzol6s6t is a nagy-
szentmikl6si Attila - ed6nyeken birjuk.

IV. A viziiziin

"Gilgames, az egdsz foly6k ozi hitvilig legnagyobb hdse,
a monda szerint [Jruk kiriilya volt mondja a Gilgames c.

kotet magyardz6 szovege, a kirdlyok jegyzike a vizozon u-
tilni m:isodik :illam egyik uralkod6jakdnt tartja szdmon; 6
rrraga szizhuszonhat, fia harminc 6s fi:inak fia tizeno_t _evig u-
ralliodott e jegyzdk szerint Uruk ndpe felett. Gilgamest
Aruru , a sorsteremt6 istenasszony formdlta; kdtharmad risze
isteni volt. Isteni rdsze sarkalta 6t rijabb 6s eg"yre nagyobb
viitlatkozisra: ez osztokdlte, hogy az elet ds a hir orokkdval6-
sdgiit keresse.

[Jrukban zsarnoki ig6ba fogta a ndpet, mindenkit az C-

piil6..falakra terelt. A ":p 
liizong panaszkodik, segitsdgirt ko-

nyorog az istenekhez. Anu meghallgatja az emberek imrij:it
€s fj parancsot 6d Arurunak: Gilgames p6.j:it i1 form:ilj.l T.g,
er6ben 6s biitors:igban vele fol6r6t, hadd m6rk6zzenek 6k ket-
ten. Enkidu illlatszerti ldnye dppen ellenparja a bolcs is tu'
cl6s Gilgamesnek. .." (Gilgames 1966: 86. l.)

A megm6rk6zds utiin Gilgames 6s Enkidu jobardtok lesz-

nek. Sok kalandjukat beszdli el a hit els6 tibla, melynek v6-
gdn Enkidu meghal. Gilgames sirat6t mond baratja felett,
nrajd sfrva bolyong a pusztdban. Egyre szomorribb lesz, ha
arra gondol, hogy neki is meg kell halnia. Feleletet akar kuP
ni az- 6let ds hal6l kdrddsdre. E,szdbe otlik, hogy [Jt - napistim
hujdan, a vizozt>n idejdn orok dletet kapott ajdnddkba. Kere-
si#re indul mignem, amint a kilencedik t:ibla leirja, meg-
taliilja. Meghallgatja a tanitdsdt, mikozben Ut - napistim el-
rnondja a vizozon tortdnetdt is (XI. tdbla). A befej ez6 tizen-
kettedik tiibla eredetije egy joval koriibbi sumdr nyelvii e-

posz m:isodik feldnek forditiisa. "A sumdr szoveg els6 risze
ISy sz61: Roviddel a vikig teremtdse ut:ln a ddli sz61 kitdpett
egy novdnyt az E,ufriitesz partj iroL lstdr a novdnyt Urukban
tiltette el, taliin 6ppen sajd"t szenr ligetdben. Fajat majdan
dggyu 6s szdkkd akarta faragtatni. A pal|ntat Gilgames 6vta
ds gondozta; Ist:ir hdldb6t neki is ajdnd6kozta, mikor m:ir
f.avi terebdlyesedett, Gilgames vard"zsos hatalmri dobo't Cs

clobverlt kdszitett bel6le. Egyrzer azonban a uirgyak az alvi-
lrigba hullottak al6; Gilgames jajgatni tudott csak: "O 6n
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varflzsdobom, 6, in varizsdobverdm." Innen mdr koveti a
sumdr eposzt a XII. tdbla tijasszir szovege. Enkidu vdllalja,
hogy felho'zza Gilgarnesnek vardzshatalma eszkozeit. Gilgames
hiil:ival fogadja az ajdnlkozist, s inti Enkidut: akkor tdrhet
csak vissza, ha onmegtart6ztatis, az dlethez kotozl tdrryak fel-
addsa el6zi meg rttjit, mert ha nem: halottkdnt nyeli el az al-
vilzig. Enkidu nem fogadta meg az intelmeket, nem is tudott
visszatdrni".

Az eposz Gilgamesnek Enkidu szellem6vel folytatotr be-
szdlgetdsdvel fejez6dik be: "Az, aki h6skdnt halt meg, becsrilis-
ben rdszesiil. A haldl utdn is csak az jrt kivettetdsre, csak az
semmistil meg igazan, aki 6l6kdnt sem volt mdlt6 arra, hogy
6ljen." (Gilgames 1966: 159 - 160. l.)

Ut - napistim ig"y mondja el a vizozon tortdnetdt Gilga-
mesnek az eposz XI. tdbl ajan:

"'f itokba auatlak be! Rejtett tuclasaba az istenekneh!
Halandd fill mig soha errdl nenx hallott ezdrt jol figyelmezz!
Az Eufratesz-menti uaros, Surippah, regi kc)uon ipillt
fs-iddhtdl az istenek kedaelt helye aolt ez a ariros!
De hiszen ismered bizonnyal, s har is ra tobb szot aesztegetnem.
Elig .ennyi: ott eltem in is, gazdagsag nyy7.(n aonszolodua
r mai napig is ott lakoznih, ha nem tcirtinik" ami tcirtint.

Am cizcinuizet tdmasztanioh tetszett ahkor uz isteneknek. . .

Gy{ilteh az isteneh tand,csba: fdhelyen Anu atya tronolt,
fenyes€n, mint hirdlyhoz illik: jobbjrin a bajnoh Enlil, baljdn
Ennugi illt, a uizeh 6re s szemben aelilk, parancsrr aaraa
g,yorsldbil l{inurta tanyazott, igi szozatok hiruiac)je.
Lobogoszemil Ea isten tanacsot illt ia - firiual,
tunricsot illain, hataroztak. Ea, nridkunyhoba hidltott:
"Kunyho, nd,dkunyho, nadkunyhd-fal nadkunyho, halliad,

fala, tudd meg!
Surippah ferfia, te i,i*bor! Ubar - tutu bcilcs fia! Bontsd te
az ihes hazat, melyben annryi sok cirdm es goncl aala riszed;
bontsd le o hazat mindenestill, epits erds hajot helyette;
b_ordaia, arboca megrilljon, meg ha ig es fold cisszedcil is!
Epits hajot r uesd meg ezentul hiszen a,mugyis elhagyod

majd
vesd meg a birtohlas hatalmrit, mely odahcitciz jauaidhoz,

FF

uesd, meg a,, hdzat, kertet, fdldet, ezt a muland| ,go1logstigot
r keresd, az iletet helyetti - eletet mentes:z a haioaal!
Gy{ijts egy - pdrt (n irc faiohbdl, hogy maid a h k o r magiuk

ne uesszen!
pontos mdrteh szerint epitsd, rneg & haiot: se szile, se hossza
-ttajszdlnyit 

nenl tirhet it attol, a*;t aeled parancshint hozl6k.

Ha elk^szilItil idejeben, a szent ten,ge i'gry horgonyozz lt . -
Itorgonyozz le es aarj a ielre, mihor iitorldt bontanod heII!"

IIaIIuan ezt, igy szoltam Eahoz: " (J'rarn in egyetirtek azzal

amit akarsz-, s nagYr& becsilIcim
dm nem tuioffi, ffiii'monrJaneh majd, az utcdmbeti embe:rehneh,

siirgdsem- lorgisom ha ltitndh s hirdenCh tdlem, hogy rylhiszilI?

S & aineh gyilIehezetiben a herd,ezdkneh mit felelnih?"

[Jram szora nyitotta szajrit s szol oaidhoz, hozzam ekhint szdlt:

"Emberfia, ezt mondd, ha ker' , g. Ugy latszik, Enlil
megneheztelt

7edm, tdbbi nincs marad,asom aarosotohban mint szdgeznim

toadbb Entit fcild,jere arcom, ha mar Gazddm h,aragia ilIdriz?

oseim - Iatta iamit ftreh, a tenger partitin m.egtelepszem,

ott lahozom 
'majd, Ea mellett, El uram is prirtfos?*. Ies,zen!

;Ve filjeteh, cscistilI huII tild,ris redtoh, ha elmegyth innit;
szerencse ,irrrrcsdhe bottik; azt se tudidtoh mar & aegen

rnit is kezd,jetek cizciniael: madarah, halah. sohasrig&.,

nyilzsdg (r l\gbrn, a uizekben h(it mi.g, ha .buzaszern-esdael
,pLshol'rgy tZtp napon retitoh & scitited/s feiedelme . . -'l

htihetyt & reggel fenye feljcitt, tenni kezdtem Ea parancsdt.

Itdgy nap,om telt el hdzbontrissal, negy eiszahdm telt
romb oldssal,

hajom hosszat is szilesseget dtcidnapra aegre kimirtem.
f imt szazhri,sz rcifnyi magasra, paran-cs szerint felnonnorn hellett,
szintugy szazltus'z rdf trZk - iossza. Elgondoltam a haiotestet

s poni6s tetv szerint leraizoltam.
Aht fed,dlzetet adlasztottam eI rajta, mindtgyihit hit-hit riszre
osztottam.

pad,ozatdt hilenc riszre heritim. Oldalara eaezdket hoti;ttern.
Arbocrud,nak aalo szdlfrit herestem s rea csomoztam a aitorlat.
Hat orjds-mertek szurhot rakattam fel s, frizcihemencik' faldra'
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hrirom oriris 
- merteh szut okkal betse ji)ket er1sitettem.

Tapasztott kosarakban hciv om or jas'- mertek olaiat aittek,
l,:tkrryy. pallon mind fdltebb-fdtteUblepue, a rahod,omunkasok.
lgy ?ri?t - merteh olajjal a reseket sorra betcimti)k;
kit !:ja: - me'rtek olajat ?eg a hajodcsoh igenyettek.
Az dlladny2, fdradozoktol ie'm sajnriltam i\ati, sem etelt:
t:,oryiy.:dgukat szrilcileuel, srir rel is rn ttsttal o-ltogattdh;
ihsi.gii4tt elaerni nyarsort egiszben fct'rgattdh a (iirhrit,'
sdrire hizott tulhot, szarnyast s amit 

'hiiarttal<, 
azt ehettek.

t\fezzel - bo.rr?1 f ?1y.2 .lneltyegzc) uolt f c)lketesiirik, nyugoaasurk:
eltilnk, mintha c;ic;kcis ilnnip ujisztertd,d ttajnaio"rolna.
Ki,nyittattam a, kincseterci kenettel tcittc;tt szelinceket
.s megengedtem, hogy brirki szolgim hezet beleji)k helyezltesse !

,S bdr mulatozaa, hcinny,il kizzet epitettek, a hajo megis
elkesziilt rendelt ide jere . . .

tr'eszkcidue_, sok nagy mesterseggel azutrin aizre bocsritottuh;
li,citelekkel, SrirS?rurlakkal iga2gaftuk lef ele - utjdt
uegill ketharmad Trlagassrigig merillt el, a tengbybe jutadn.

Ahhor gondosan cisszeszedtent, aralu/\i-ezi)st ntat.hrimat ., minden
mozdi thatd aagr-' onontat J szotgriim'mal re arahat tamt.
Egy-, gy prirt az i16 f ajohb dt 

- 
rekeszes b e lse je b e zdrtam

s en magam is, rokonsagomrrtal J nagyszam'u ked,aes
emberemmel,

szolg4kkal es kezmiuesekket oclahciltriztent, a hajora.
(lonclom aolt rd, lrcgy. egyetl_en lrusznos ipar hi ne maradjonl
Lsilf okisig terhelae allott a brirka) ntelye t e ltite ttern:
a ket'recbe zart lim - oroszlcin 

-cirnye,kribayt brirdrtyha beget,
aadb ika horkaT,- .lrycilu csorcl ul, niellette mc gkc;{c;zc;tt tZttri
kesely{i aergc)l6dih, szarnya a hajot csahnem"felrdltltil

Samas, a feny hatalmas Ore, joelcire hcjzcjlte uelem:
" Ha -*?id buzaszem - escit hullat a scitetecles f e jed"elme,
szedd fdl akkor gyorsan a horgort,yt r mertekU[j messze a

hajoual!"

,S amint Samas m,egioaendc)lte, egyszer btLzaszern-esd hullott.
It iztem az itel,etiddt, mely Snrippak aeget ielentetter lattrira felelem fogott el. Haiim nipit k"tiribem gytijtae
elaonultam a fedelzetrdl s Puzur amurri kopitanyra

ltiztam a hajo aezetisit...
h[ihor a hajnalfdny felizott, az eg aljarol barna felhci
l:r"tszott fdl egyre magasabbra. Adad isten mennydc)rgdtt

abban.
Sullat es Hanis gyors futarhent szaguldottah elcitte, rimes
hidltassal jtlezue jottit. Irragdl cc)lopciket tepett,
t{inurta gritakat szakitott s az Anunnehih folemeltek
a Pokol - serce gesfi, f oklyat, ho gy az orszagot ldng emessze !
,4dad dilhe, dilbdrgci haclkent, mind mag&sabbra kuszaa,

rontott,
& feny tornyos bdstyainah, s barmily er6s falah fogadtdk
uegill rrt,egis az arrnany gydzc)tt cserephent dsszetcirt az

orszdg . . .

,{Ild napig zugott-morajlott a dili szel, szikldkat dcintdtt,
su,rkat a aiz sziigyebe acigta r korbricsaual habosra aerue
addig iizte - hajtotta, mig csak rigashodua a hegyre nem tiirt.
Zildlt scirenyti harci menhint szenxbeszdhae, aadul sodorua,
Itullam zu,dult az emberekre, akik, lentrcil mindegyre f dljebb
szcikteh az rir elcil r & csucson tehetetlenilI megrehedtek.
lojto gcizdk lep#h. el oket; olyan scitet volt, mint a z.srihban;
a fellegtc)l es szelzugristol nem ltitttik, nem hallottdh egym,rist
s oly s"iiril homrily takara el a fdldet, hogy az istenek, se
tudhattdh, mi tdrtenik ott lenn. . .

Eg- fold szakaclt r mar nem maradt hely, biztonsagos, az
istenekneh,

6k is lentrol mindegyre fc)ljebb szciktek az ar elol az egen
s aegill jrtaan Anu egibe, tehetetlenill megrekedtek
reszketae dsszekuporodtah, mint hutyah) a falhoz lapuh)a.
Kdzejiik kuporodih Istar, szill1asszonykent hrinyholodik,
lajgat az isten - urno r ekkent kirilt f dl kinban a szephangu:
" Mindaz, ami elt, azert romlih omlo sarrri, bomlo agyaggti,
rnert en magam gorzosza,t szoltam egiek gyillekezetiben!
Hogy is aihetett ra a lelek, szdrnyilseget mirt is ahartam,
hogyan szaaazhattam igennel, mikor az iteletet hoztuh?
If iszen en szilltem 6ket, in, en! S ddgldtt halporontyohkent

dsszeiltcidnek most a tengerarban! ..."
Az istenek es Anunnakik uele egyiitt sirnak - zokognak,
fejilk gyriszban mellilkre csilgged, ajkuh megaonaglih a kintdl.
IIat napon r hat ejen dt tombolt a dili szel r & dilhcingci rir
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elmosott mindent, ami il6; elpusztitotta az orszdgot.
Hetednapon elilIt az orkan, a tenger aize aisszagcird,ilIt
rnedribe r nem hulkimzott t(ibbd adgesza,kactt a aizcizcinnek!

Kikemleltem- hajom ny[kisrin; tathattam a, szdlcscincl d"eriijet
?1t.is,-hog)t bomlo teleaen?yi ualtozott, ki meg nem is oty reg
tircimben s gondban siirgcil\dcitt... Mi,nt ta(toi tet6, a mizdsi-g
(p_p olyan kopasz es siarir aolt. Sehol, sehol, semmilyen iI|!
Ygg"yitottam az ablakt(ibltit; erds feny szemembe arigoit.
Ahkor a fdldre hanyatlottam, alig 'bfrtam 

eluans{orogni
a nyildstdl, saigo szemembcit a kciltnyeh arcomra tefolytah. . .

Szdrazfdldet kutattam kesobb s a tenger sima szemhatdrrin
a tizenkettedih roarisnril, amint a kapitriny lemirte!

Sziget emelkedett elcittilnh I.Vi.szir he^gydh,iz ert a barka.

Lttcidtiink & \'iszir hegyChez r az nzegakasztotta haiomat -elsci napon, masodnapon csah dtt egylilyben, nen't, jut elciribb,
harmadnapon, negyednapon csak aU egyhetyben, nleg nem is

moccan,
citcid,napon, hatod,napon csak dtl egytzelyben, leuert cciaehkent.
Midcin & ryap hetedszer szrillott l{iszir he gye f (ild, f (;ldbilnk,
egy galambfiat elereszteh: h,acld rd(tiiljcin, 

-amerre 
tetszik!

Elszdllott a galamb, herengilt ds nemsoktira aisszaf ordult.
Sih, a{,2 boritotta a fdldet pihenfhelyet nem takilt meg!

Midcjn a nap nyolcadszor szrillott I{iszir hegye fdld, fdldbilnk,
e gy f ecshef iai elereszteh: hadd repiil jdn , am,erre tetszih!
Elszdllott a f ecshe , herengilt es n emsokrira uisszaf ord,ult.
Sok a{,2 boritotta & fc;Iclet - trtihencihelyet nem talalt meg!

Midcin a nap tizedszer szrillott I{iszir hegye fdld, fdlibilnk,
e gy hollof iat eleresztek: hadd rdpiiljcin, amerre tetszik!

Elsztillott a hollo, kerengelt .r mirtd taaolabbra t'fint elciliink.
Kdrogott, kapirgalt, szemet lelt - nem f ordult aissza soha tdbbil

Kibocsritottam mind az elot, hacld fusson szdt, amet're tetszik
r fojbelijeael parosodaan, nepesitse ujra a foldet!

Azuttin a Ni,szir htgy ormrin mtiglyat raktam s kost s bakot cilae

Q€ 
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egd rildozattal fizettem, az istenehneh eletilnhirt.
Fiet s megint ltet hotatlal raktam a fdldre aldozati etelt
s ajanclihut ndd,at, ced,rusf at s mirtuszt f ilstdltem uraimna,h.

Fcilszallott a filsttel az illat, fol &z istenek tronusaig
r az egieh s{irii rajohban gyilltek az aldozat helyire.
BetepZtt az isteni-urassroriy, Istar, a king s fiist udaaraba
s f dtbmet egy csrit.ren| ekszert, melyet Anu az 6 hedaeert
keszitett hajctan s szolt ekippen: "Ti isteneh, amint ez ehszert,
e lazurkoailt nenl felejtem m,inthogy mi,ndig nyahamon

hordom!
tigy nenl felejtem azt a percet, omidcjn balul hataroztunk!
Grillieneh az igri maglyahoz az egiek rnind-aalahrinyan,
seregeljenek, mint madar - zai , izlelgesseh & hala filstjet _-
d,e Entit ne legyen hcizcittilnh, m,ert Enlilt nenx illeti hdla:
O keszitette ezt a ronllast, sarhallaa szeszilyes haragjatol,
6 szorta dc)glc)tt halporontykent tengerbe az emberi fajtdt!"

I\fidcin Enlil, a haragud ur megirkezett s uizen & bdrkdt
iszreaette, szdrnyen felbdszillt s &z istenehre igy kialtott:
"Akarhi is hajozott rajta bizonnyal tulelte a romldst!
Holott megmondatott: egyetlen leleh sen'L maradhat meg ilae!"

Ninnrta, a gyorsldbil isten, igi szozatok hiraiariit
ekhent f elel bajnoh Enlilneh: " Ean hiuiil, akad - e kciztilnh
egyetlen is, tervekhez erto? Vaion hi mas tudhatott aolna
eljele d,olgot hieszelni?"

Elcire lip Ea s heminyen szemibe adgia h6s Enlilnek:
Enlil, te bolcs tanacsu isten, bdtor bajnok hireben allassz
nm nem ertem) mikent tehetted, amit tettel az ember ellen?
Aki bilncis, hadd hordozhassa bilne sulydt, uezekelhessen;
aki aethes, ffi€sbrinua aethet, hcinnys drdn megtisztulhasson!

S miert hellett mindet megolnod? A b[incis laholhatott aolna
cizonaiz nelkill - ha oroszlan tdr rea.t darabohra tipi;
& b{inos laholhatott aolna iizcinuiz nelhilI ha farhas ront
reti r befalja mindenestdl; & bfincis laholhatott aolna
i)zdrtaiz nelkill ha ehsegtol elgycingilIue, holtan rogyih le;
& biincis lakolhatott uolna cizcinaiz nelhill ha lrrtinak
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dcighaldlt hozd szele Cri . . .

A*! ,engem magamat iltet; semmi titkot hi nem fecsettem,csuprin eggyAI, a legmettdbbal lattattam idiatm\t, hogy
adgkdpp

az emberi nem, hi 
"g ,fgliy"! A derek haios, Ut-naptiti,imi, tandcsot atir mitcjti)nk!,'

l9l Ea. Szaarira mege?yhillt Entil .r a fed,elzetre lepett:
tr-ftT.fogua, a sztirazlcild,re aezetett, hd"zn',elremmel tsyiitt.
A4idcin a silp?edikes partot erinteite uira a ldbrrk,"'
asszonyommal elcibb!, intett, leterd"elietett a f dainyre,
szorosan mellenk dllott .t mind,ket kezit f eii)nhre tdue', rilcpistrnondott rerinh, azutrin fennen kidltri, hgiy mind,enek haltirik:
" Ember aolt eddi g 

.(J 
t-na(tisti, emb ermod;; hilzdcitt, tcjrcjcl,citt

mostantol afsz?nyriaal egyi)tt hozzanh, istenehhez hasonlo!Lakozzik td'uolban ezenlul, a f olyamoh torholatrinril!"
Maggt?o ragadtat_tunh. mriris, aitittt;nh a leuesT - igbens a' f olyamok torkolatrinal tetettilnk lr, triaoli ir;ld,r;n . . .

(Gilgames tgOO: I48 - lb4, Xf. uibla.)

Ez a sziivegrlsz rijasszfr tdblfun maradt fenn 6s szem-mel l6that6lag k6s6i, kibcivitett, kdltdi eszkozcikkel feldiszi-tett r6szletez6 epikus mii. Min6l cisibb tcired6keket vizig6,,-
Iunk, annSl ink6bb megkti,zelitik a szcivegek az egysz eri, ke-
resetl€D, hiteles elbesz6l6s jeleit. Az isten - fogalom tisztul-tabb, az eryetemes emberi btintudat ann6l hatdrozottabb.

A szcivegmagyatdzat l6nyeg6t a krivetkezokben foglalhat-
iuk tissze.- A mezopot6miai vizozon - mitoszok a sum6r epikusirodalom klasszikus kor6b6l maradtak r5.nk. A sumer epik6-ban val6sziniileg cindll6 kompo zici6 foglal kozott Ziusud-ra megmenektil6s6vel 6s a,z emberis6g pusztul6s6val. Az ak-k6d irodalom elsci klasszikus korszat ?but , &z 6babiloni kor-
ban, a vizozon - mi tosz az emberis6g sors6t felilelci Atra-
haszisz - eFrisz r6sze volt. A Gilgamur l eposz els6 akkdd v6lto-zatdnak, az "6babil6ni kiadSs -l'nak u..ilug maga a vizozon-
tcirt6net nem is volt r6,sze, a szciveg legfeljebb utalt 16 s a
teriedelmes elbesz6l6s az Atrah aszisz - eposz mint6 jfua egy
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k6s6bbi "kiadSsban" keriilt a XI. tdbl6ra.
A mezopot6,miai irodalomtiirt6netirSs ktilirnbozl adatai,

s rijabban az rijasszfr szerzo - katal6gr-rs szerint is az eposz

szerzdje egy bizonyos Szin - leqiunninni ( ja), aki k6ts6gtele-
ntil 616 szem6ly lehetett, irnok nemzed6kek hosszri sorinak
szimon tartott mestere 6s 6se; adatainkb6l az val6szintisit-
het6, hogy a kassu kor utols6 id6szakSban, a mezopotdmiai
irodalmi 6let rijb6li ftilvir ilgzilsa, idej6n mtikiiddtt. Az akkSd
Gilgames - eposz azonban 6babiloniai villtozataiban sz6za-
dokkal meg el(izte 6t. Szin - Ieqiunninni iskoliljdnak bizony6-
ra szerep j utott az eposz meg6rz6s6ben 6s iltaddsSban ; a
mester azonban nem lehetett a mti szerzlje, kijltcije. Lehet-
s6ges azonbdn, hogy az 6babiloni elsci "kiad5s" 6tdolgoz6s6-
ban egy "koz6pbabil6ni" villtozat megszovegez6s6ben ?

tev6keny szerepet jfftszott. E villtozat akkSd sziiveganyagon
egyel6re nem mutathat6 ki teljes bizonyossdggal, az eposz
kisizsiai (hurrita 6s hettita) formSi azonban kiivetkeztetni en-
gednek 16. Egy i.k.e. 2. 6vezredv6gi mdsodik akkSd "kiadds"
k6pezhette a hidat az egymdst6l igen t6vol 6116 6babil6ni 6s
fjasszir sziivegek koziltt ; ez lehetett a kdnonikus forma, a-
mit az tijasszfr villtozat, tov6bb m6dositott,.

Gilgames tiirt6neti szem6'ly volt, a sum6r kirdlylist6n
szerepl6 lin. f. Uruk -i dinasztia ittitdik tagja. Uruk, Mezo-

trrotdmia egyik legjelentrisebb 6s legr6gibb v6rosa, dz i.e. 3.

6vezred elej6n Kis mellett az orszdg vezeto politikai - kato-
nai kozpontja volt. Az Eanna ("An hdza") nevti Anu - IstSr
szent6ly 6s a Kullab nevii teleptil6s erytittes teriiletet, kiirtil-
vev6 els6 fal akkor 6piilt ; az i. e. 2. 6vezred elej6rtil maradt
rink egy kir6lyfelirat, mely a falat Gilgames alkot6s6nak
rnondja. Az epikus tradici6 szerint Gilgames Kis kirillya el-
len ktizdott; ennek a Kis - i kir6lynak az apja egy rtivid be-
karcolt feliratot hagyott hatra. Gilgames kordnak aZ epikus
tradici6b6l ismert szereplcii teh6t e hiteles felirattal a tiir-
t6netis6g f6ny6be l6ptek.

Az i.e. 2. lvezred m6sodik fel6ben Gilgames alakja kiirtil
legend6k alakultak ki. E legend 6,kat riividebb - hosszabb su-
m6r epikus koltem6nyek tartottak fenn; e kiseposzok az 6v-

ezred v6ge t6,jdn nyert6k el v6gleges ir6,sos form6jukat. K&
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ziiltik az egyik Uruk 6s Kis kiizdelm6t, Gilgames gy6zelm6t
dolgozza fel. M6s eposzok val6szintileg iisszesen ittdt kell
szSmon taxtanunk Gilgamesnek Huwawa elleni harcfft, az
6gi bika legy6z6s6t, trnkidu alvil6gba kertil6s6t r6s Gilgames
halfiilt, teh6t legendSs - mitikus t6m6,kat 6nekelnek meg. Az
i. e. 3. 6vezred v6g6n Gilgamest istenk6nt tisztelik 6s az alvi-
16S eryik biril,jftnak tartj 6k.

Az 6babil6ni korban Urukban a Gilgames - legend 6kat
terjedelmes epossz6 dolgozta at €gy ismeretlen k6lt6. Ala-
pul a sum6r kiseposzokat vette, de ezek anyagdval teljesen
szabadon b6nt, 6s m6,s sum6r mitoszok motivumait is 6tvet-
te. Kttlt6i tin6ll6s6ga. 6s mer6szs6ge a ki.izdci, emberi eletet
kiteljesit6, a halhatatlans6.gra v5gy6d6 embe.r jelk6p6v6 tud-
ta emelni Gilgamest. Az 6babil6ni eposz eddig h6t tiired6-
k6b6l ismert ; ezek Enkidu trirt6net6t, Gilgames 6s Enkidu
ktizdelm6t, Huwawa megcil6s6t, valamint Gilgamesnek a viz-
iiziin - h6s lak6helye fel6 vezeto tttjat dolgozzhk fel.

Az 6babil6ni kor utSn az i.e. 2. fvezredben keletk ezett,
Gilgames - kiad6,sokr6l egyelcire nincs vilSgos k6ptink. Mint
emlitettiik, fdlt6telezhet6 egy fj mezopot6miai akk6d verui6
megl6te a kassu kor v6g6r6l. Tal6n ezzel Sllnak cisszefiigg6s-
ben a hettita fovixosb6l, Boghazktiybcil, 6s valamivel k6-
scibbi korb6l - Assurb6l elcikeriilt akk6d tiired6k€k, amelyek
mind az 6babil6nit6l, mind (noha kisebb m6rt6kben) abz fj-
asszirt6l elt6rci sztiveg6llapotot 6s szerke zetet mutatnak. A
hettita birodalom tertilet6n az eposznak egy hurrita t6s egy
hettita nyelvii forditdsa dtdolgo zdsa is k6sziilt. Ennek szci-
v6g6t is a fttlt6telezett kassu kori kiad6ssal rokonithatjuk.

A kiizelmfltban Izrael tertiletfin, az 6kori Megrdd6 Ssat6sai
sordn, €gy (az rijasszir v*,ltozat VII. ffiilejdnak megfelelci)
tiired6k keriilt el6; val6sziniileg ugyanehhez a "kiad5s"-hoz
tartozhatott, s lak6hely6re a mezopotS,miai egyiptorni kap-
csolatok r6v6n keriilt el. Ugaritban is tal{,ltak Gilgames -
ttired6keket; ezek e pillanatban m6g kiadatlanok.

Az eposz legismertebb villtozata az rijasszir, rin. tizen-
k6t t6bl6s kiad6s. Eir. a szOveg az eposz legjobban frinnma-
radt viitozat,a. Ninudb'a,n, Assur-ban-apli (699-629) kOnyv-

tdrf^irian mintegy tiz p6ld6nyt oriztek belcile; e p6ld6nyoknak
sz6zn6,l tdbb ttlred6ke v6szelte at a kiinyvtflr fitldfl1,sfft i.k.e.
614 -ben, s keriilt a mrilt szilzadban G. Smith a Gilgames
eposz folfed ezoje 6s m6sok 6sat5,saib6l a British Muse-
umba. Az rijasszir v*,ltozatban kertilt sum6rb6l fordit-
va - az eposz v6g6re a L2. t6bla; ekkor kitltottek a bevezet6s
sorait, s mds helyeken pl. a viz;azon - ttjrt6netben is
sokat vfitoztattak az alapul vett (ktjz6pbabil6ni ?) "kiad6s"
szdveg6n ; megv6\toztaftek ritmik ejeL nyelvezetft; fij ra - kdl-
t0tt6k, s eszmeis6get is 6,tform Altak.

Az rijasszir "kiad6s" nem volt k6nonikusan v6glegesitett
szdveg. Az i.k.e. VIII - VII. szdzadban ez a villtozat eg6sz

MezopotSmi fiban elterjedt; ttibb tored6ke kertilt elci Assur-
ban, Urukb &L, 6s legut6bb a szultS,ntepei ktinyvt6rbol is. Ba-
bil6n irodalmi mtihelyeiben az eposzt m6g az i.k.e. III. sz. u-
tols6 harmad6ban is m6solt6k !

Ezt krivet6en azonban az eposz feled6sbe meriilt. A me-
zopotS,miai kultrir6rul hirt ad6 gijrtig ir6k, mint Kt6szi5,sz,
I36ros szosz, akik m6g elsci vagy m6sodik k6zbol szdrmaz6 6t-
testilts6ggel rendelkeztek, nem a hcisi epika, hanern a filoz6'
fiai tartalmri kozmog6niai mitoszok 6s az rijabb tort6nelem
esem6nyei vagy kuliss zatitkai ir6nt mutattak 6rdeklcid6st. A
Gilgames - eposz az antikvitis irott anyag*,ba jelenlegi tudo-
rn6sunk szerint nem keriilt At. Ailianosz elbesz6l6se Gilga-
rnes nev6t fijnntartotta ugyan (Gile;amosz formdban), de a
rnitoszr6l mfrc csak igen kusza ismeretei voltak. K6s6bb egy
szir szerzo, Theodor bar K6ni, m6g leirja Gilgames nev6t,
(gnmgws Ginamgusz) Abrah 6m kort6rsSnak tartia,

- ezutdn azonban lvezredes hallgat6s kovetkezik.
A XIX . szdzad sum6r r6g6szeti fiilfedez6seinek l6z6,ban

keriil vissza az eposz az egyetemes emberi kult(tra v6rke-
ring6s6be" L872 -ben fedezi fol G. Smith a British Museum-
ban az elsci tiired6ket (a Xf. t6bl6t, a vizozon - elbesz6l6ssel.)
A tizenklt tabl6s eposz ma mdr vil6gszerte ismert. Teljes
fordit6sai megj elentek francia, n6met, angol, orosz, d6n, o-
lasz, finn, Ertrz, ivrit (fjh6ber), hollahd, sv6d, rirm6ny, arab,
cseh, torok nyelven. R6kos SSndor 1966 -ban megjelent
nagyllleszeti kitlt6i vSllalkozdsa eddig p6r n6lktil all a vil6g-
irodalomban. Mtifordit6sa sztiks6gszertien az rin. "Gilgames
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- harm6nia" elveit kciveti: Assur - ban - apli kiinyvtdrilnak
szciveg6t veszi alapul, de ahol ez ttjred6kes, ott az iisszeftig-
g6sbe illeszti rnds v*,ltozatok r6szleteit. Vagyis nincs minden
akk6d nyelvri tcired6k leford itva, csup6n azok, amelyek titb-
b6 - kev6sb6 kieg6szithetik a Ninua - kiadSs nagyobb hi6nya-
it.

A soronkcivetk ezo feladat az iisszes el6rhetci leg6sibb
sziivegek forditdsainak egybefizlse. F.zek iiriztlk meg ugyan-
is a leghitelesebb elbesz6l6si m6dot, korr ajzot, hitvilSgot, nep-
rujzi 6s tcirt6neti elemeket stb. (v.6. Gilgames, 314 - 27) .

V. A Nvelvnirvar

Az 6szcivets6gi Szentfr6s lt{o6 fiainak nemzets6geit fol-
sorolva megj egyzi, hogy "ezekbol kiiloniiltek el a nemzetek
a foldon a vizozon ut5n" (Gen. 10, 32) .

Ebben a folsorolSsban Sz6m ivad6kai sorj 6ban : trfilx5d,
Sdle, H6ber, F6leg, Reu, Szdrug, Ndchor, Tdr6 egymSs utan.
T616 fia pedig ,xbrdm, a k6scibbi Abrah 6m, a kilencedik nem-
zed6k Tudjuk, hogy term6szettudomdnyos k6rd6sekben a
szentir6 korSnak tudomdnyos szintj 6n, sokszor a nemzeti
hagyomfny alapj6n besz6l. Fdltehetcj teh6t az is, hogy a viz-
ozontdl Abrah6rnig m6g sok kozbees6 nemzed6k volt, de a
szentir6 csak a fcjbbeket emliti (Gen. 11, 10 - 26) .

Fdlegr6l, teh6t Sz6m negyedik, vagyis No6 otodik ivad6-
Lr6r6l megj egyzi a Szentir6s, hogy "az o napjaiban kertilt
felosztfsra a fdld" (Gen. 10, 25). Val6szintileg teh6t az 5

kordba akarja helyezni a szentirdsi elbesz6l6s azt', az ese-
m6'nyt, melyet "bSbeli nyehzavarnak" szoktunk nevezni. Er-
rcil kovetkezlk6ppen szhmol be a Gen. 11, 1 - 9:

"A fdld ugyanis egyajkri 6s egyazon besz6dii volt. Mikor
azonban Keletrcil elkiiltoztek, Senna6r foldj6n egy mez6s6g-
re bukkantak s ott letelenedtek 6s mondt6k egymdsnak: Jer-
tek, vessiink t6glfLt 6s 6gesstik ki tizben. Aztrtdn felhasznill-
tilk a t6gl6Lb kcinek, az aszfaltot meg vakolatnak 6s mondt6k:
Jertek, 6pitsiink maEunknak v6rost 6s tornyot, melynek te-
teje az eget 6rje, hogy hiress6 tegylik nevtiuket, rniel,Stt el-
sz6l,edn6nk minden foldre . Lesz6llt akkor az Ur, hogy meg-
n6zze a v6rost meg a tornyot, melyet 6'pitettek Acl5m fiai 6s

rnond6: ime egy e n6p 6s egyajkfi az eg6sz: ezzel az alko-
tdssal kezdik s ezentfil nem fognak elSllani sz6,nd6kaikt6l,
mig v6gre nem hajtjdk 6ket cselekedettel. Jertek teh6t,
szfiljunk al6 6s zavarjuk ott ossze a nyelvtiket, hogy ne 6rt-
s6k meg eg)rmds szavdt Ek6ppen el is sz6lesztette cjket on-
rlan az ur minden foldre s 6k abbah asytflk a vSros 6pit6s6t.
Az6rt nevezt6k el tehht azt B6belnek, mert ott zavayodott
rissze az eg6,sz fdld nyelve s onnan szllesztette el ciket az Ur
minden fdld szin6're."

A sztiveg mag6n viseli a n6pies el6ad6srn6dot, az 6tha-
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gyom ilnyozott tistort6net mitosz jelleg6t. Az ilyen ttirt6neti
iellegti elbesz6l6sek eset6ben is hely6nval6 kihSm ozni a mi-
toszb6l azokat az elemeket, melyek mai ismerettink osszk6-
pdbe hitelesk6nt beilles zthetok. A Szentf rSsnak csak hit 6s
erkolcstanit6s szempontj 6,b61 van t6vedhetetlen tekint6lye, a-
mikor megSllapith at6, hogy Isten akarja az emberekkel ta-
nit6s6t kozcilni.

Mdr mag,a a szentfrdsi sziiveg is elmondja, hogy a vA-
ros6pft6sbe akkor kezdtek, mikor mdr tudtdk, hogy sz6t fog-
nak sz6ledni az eg6sz foldon ("miel6tt elsz6ledn6nk minden
fiildre"). A kcimrivess6get, a t6ela6get6st 6s a v6ros6pit6s
technikfliilt is mhr j6l kellett ismernitik, mikor belefogtak
az 6pittimunkdba. A munk6t Ninir6d szerve zhette ffi€g, aki-
nek kez6ben volt Bdbel (Gen. 10, g ) 6s aki "er6s vadhsz
volt az ur el6tt". A vaddszrtlp mint elsci vdros6pitri n6p mu-
tatkozik be a Szentirdsban "fsten el6tt". Ez az ut6bbi meg-
jegyz6s pedig az Isten elcitt kedves vallSsoss6got emeli ki.
I\tindezeket a von6sokat nem neh6z megtal6lni a nimr6di ha-
gyomSnyokat orzo szittyilk, szkit6,k 6let6ber, akik a nagy
turSni siks6gon (Tarim medence, Turke sztdn) szerv ezett bi-
rodalmukb6l Sradtak ki k6scibb minden ir6nyba. Hatalmas
vdrakat, v5rosokat 6pitettek, de ugyanakkor megszeliditet-
t6k az filatvil6got 6s rnessze foldeket bej frtak l6h6ton 6s
kocsival. Ez,6rt a helytelen 6s f6lrev ezeto "nom6d" kefejez6s
helyett tulajdonk6ppen a helyh ezkotott, szikl6,t6korti,
fdldhttzragadt n6ppel szemben "lovaskultrirejfi" n6pnek vol-
n6nak nevezend6k.

Nem v6letlen tehdt az sem, hogy a b6beli nyelvzavar te-
ny6t a sum6r irodalomban is megtal6ljuk. Dr. nrdy M. (1968)
ktizli, hogy "S. Kramer ismert sumerol6gus megfejtette Bl
agyagt*,bla szciveg6t, melyeket 30 6vvel ezelott Sstak ki KISH
sumir vSros romjai kozott. Jelenleg az oxfordi Ashmolean
Museumban vannak. Ebben a leletben kb. Kr. e. 2000 6v k6-
rtili, a b6beli nyebzavarhoz hasonl6 tcirt6net van leirva 6s
a szdveg szerint Enki, a bolcsess6g istene, val6szinrileg egy
nrdsik isten ir6nti f6ltekenys6ge kcivetkezt6ben "megv filtoz-
tatta" az emberek besz6d6t, mely eddig egys6ges volt. Az
elsci hirt errcil a Time Magazine L967. mdrcius 31. sz6ma kd-
zolte."

\% emberek kiizotti bajok forr6sak6nt tehdt a sum6r
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mitos z-irnok tiind6rek (istenek) btin6t jeloli meg ebben az e
setben is. Teol6giai szempontb6l helyt6ll6 a rosszat a s6t5n
mesterked6seinek tulajdonitani, aki az elsS btinre is rhvette az

embert. Az ember is hibdzott, mint a bSbeli tort6netben
is: kev6lys6ggel, engedetlens6ggel ,- de a nagyobb btinos &2,

aki az embert r6vette a btinre : a csal6, a megt6veszt6. Jo
volna ismerni a teljes 6s a Ieedsibb sum6r szciveget, mely-
b6l tal6n kittinne az is, hogy trnki tulajdonk6ppen csak meg-
engedte, hogy gonosz tiind6rek az emberek kozt neh6zs6-
geket, viszSlykod6sokat szitsanak.

A nyelv iisszevarod6s6t: egymds szirmdra 6rthetetlenn6
v6,l5s6t is fokozatosan megk ozelithetjiik. Tudjuk pl. hogy
Sum6rban kb. 3300 koriil a klpirds - jeleket 90 fokkal bal-
ra fordftottdk az irnokok. A n6pnek az a r6sze, mely ezt nem
tudta, 6rtetleniil dllhatott szemben az fj k6pekkel. M6g na-
gyobb 6rtetlens6get okozott &2, hogy egyes csoportok az
eredetileg balr6l jobbra tart6 oszlopokba sorakoz6 jeleket
jobbr6l balra olvasand6 sorokba helyezt6k el. Egys6ges kor-
mdnyzilst n6lktil ozo v6rosAllamokba igy kiildott levelek nagy
zavarokat, ellens6gesked6seket, viszfiyokat okozhattak. Meg-
indith att6k fj vagy csak m5s kulturSlis hagyom6nyokhoz
val6 ragas zkoddson 6piilci n6pi csoportok fokozatos kiszaka-
d6s5t egy kordbbi, nagyobbktirti, egys6ges hagyom6nyt kit-
vet6 kozciss6gb6l.

Egy 6rdekes p6lda erre a n6virSs 6s cimz6s elt6r6 k6t
f6 v6"ltozata. A magyar ember elciszor a csal6dnevet ejti ki
6s irja Ie, pl. Kod6ly, azutdn a keresztnevet, melyet a szi-
kebb csalSd adott 6s ismert els6nek, pl. Zoltftn. Ez a sor-
rend megf elel a ne1y, lovaskultrir6j ri pusztai n6pek sz6lesebb
lilt6hatdrdnak: elcibb a f6bb tSj6koz6pontokat hathrozza ffi€g,
azut1n veszi a r6,szleteket szemiigyre. A nyugati n6pek,
melyek a r6mai birodalom helyhezkotott 6s er6s semita ha-
t6s alatt 6llott lak6ih oz igazodtak, ezt az irSsm6dot ma is "ma-
gyar sorrendnek" nevezik 6s haszneljak is a fejlcid6s sor6n
felrnertilci sztiks6gleteikn6l (telefonkiinyv, lexikonok stb.),
mert ez gyakorlatiasabb, haszn6,lhat6bb, elcinycisebb, mint az
tiv6k : Kod 6,ly Zoltdn 6k ugyanis a jobbr6l balra tirrt6nci 6s

els6nek a senrita n6pekn6l szok6sba vett olvasdsi m6dot hasz-
n6,lthk, - most mdr ugyan csup6n a n6v 6s cimir6snSl:
Zoltlun KoddJy. Fol:y6 sziivegben 6k sem haszn eljek a semita
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irSs -' ill. olvas6sm6dot, bdr n6hdny vonatkozSsban ennek
hatSsa mindm 6rig (vagy ma m6ginnc6bb) tap asztalhat6.

A lev6lcimz6sn6l szint6n vilSgosan lilthato a magyar
m6dszer nagy tortenelrni tapaszl;alaion alapulo elcinye. El6bb
megadjuk az illeto helysegnel'et, aztrtdn a kertiletet, majcl
a7, utc6t, azuttn a h6,zsz|mct, emeletet, ajtot. Pontosan ugy,
ahogyan sztiksege v,?n L:z aclaiokra annak, aki maga kell,
hogy megkeresse a cimzettet. trbbdl l6thato, hogy a magyar
hagyomdny kijzelebb esik a cimz6:s feltal6lilsdhoz, mint is-
m6t az a nyugati hagyonr6ny, mely tulajdonl<6ppen vissza-
fel6 olvas: hiaba vall u.i, az, it'asban elcibb a lthiszfirn, a!zr;,-
tdn az utca, a helys6g, a postdsnak elcjbb kell tudnia, melyik
vS,rosba kell vinnie a ktildem6nyt s csak azutSn 6rdekli ot
ism6t elcibb az utca, mint a h6zszdm. Vannak olyan vid6kek,
ahol a megYaY hagyom6ny praktikusabb volta miatt
h6dft, vagy tal6n meg az cjsibb hun - avar - mag yay szerve-
zoero hagyomdnyak6nt folyamatosan fennmaradt (Kdrpfi"t-
medence).

Hasonl6 a helyzet a keltez6sn6l is, a magyay sorrend (is-
m6t a nagyb6l a kicsi fel6 haladva) : I}TL. 6prilis 80. , a
nyugati, semiti ziit sorrend : 30. April Lg7L. Itt is tal6lh atd
dtmeneti, veg:yes forma: April 30, Lg7I. Orvendetes p6lda
a sum6r szeml6let s ugyanakkor a gyakorlati 6rz6kr6I ta-
nriskod6 szeml6let egy vonatkozdsban val6 uralomra j utdsd-
ra sok 6vezredes torzulSs utdn : nem zetkozi szab6lyok sze-rint fokozatosan kotelezo lesz a keltez6sben az 6v, h6, nap
soruend valamennyi nyelvtertileten (V.6. : EIet 6s Tudom fny
L97L. X. 22. 2067. lap.).

Ezekbcjl 6s ezekhez hasonl6 nyelvzavarokb6l srilyos 6r-
zelmi zavarok, ellens6gesked6sek, csoportokra, nyelvi -, szo-
kSsbeli ktil6n6ll6sokra val6 szakaddsok, majd n6pi kozciss6-
gekre' nemzetekre valo lev6l6sok kovetk eztek az emberis6g
osi, nagy egys6ges csalSd jilb5l. A mtivelcid6stort6net szdmos
ilyen folyamatr6l tud6sit. Emlitstink meg itt m6g egyet,
melyrcil kevesebb sz6 esik s arnelyrcil 6pp magyar tanulmS,-
nyok kcitelessdge szolani.

A magyar nyelvben a jobb 6s bal (k62, olCal, tilcihely stb.)
kifejez6s mincjs6gi rangsort is jelent.Nagvjftb6l azonban
igy van ez sok m6s nyugati n6pn6l 6s nyelvn6l is. Akit meg-
tiszteltink, azt jobb oldalra tiltetjiik vagy engedjtik. Az 6-

szcivets6gi zsolt6ros is ilyen 6rtelemben haszn 6,lja: "iilj a
jobbornra", mondja az Atya a Firinak, igy mondjuk a Hi-
szekegyben is: "til az Atyaisten jobbja felcil" . Az cjsi szkita-
hun - avar - magyar vend6gszeretet a venddget jobbj 6ra enged-
te a kozlekeCdsben is. igy alakult ki az cisi magyar i "baira
hajts, jobbra elozz". Ez mindv6gig fennmaradt Magyaror-
sz*,gon, mikor mdr nyugaton ism6t az eroszakos talmu-
dista hatdsra egymSs utSn t6rtek 6t olyan orszSgok is
a "jobbra hajts" szabillyra, melyek azelott m6g az tisibb
"balra hajts" stilust kovett6k.' Ez fi. stilus, Iil&gatart6s 6s
v6geredm6nyben etika k6rd6se is. A talmudi, babiloni szel-
lem mag6t tartja kiv6lasztottnak 6s gyenges6gnek min6siti
az ciszinte udvariassS,got, mSsnak elcinybe r6szesit6s6t (m6s
k6rd6s, hogy taktikailag, megt6veszt6s c6lj 6b6l meg:engedi,
scit elciirja a nemzsid6hoz alkalmazkodSst, annak becsapdsht,
srit megrablSs6t). A fokozatosan meg'errisiidci babiloni hatSs-
ra nemzetkozi egyestil6seken keresztiil v6gtil Magy arorszA,S-
rrak is et kellett t6rnie a "jobbra hajts" - ra. Ez nemcsak ha-
talmas kiilts6get okozott az orszhgnak, hanem nSlunk is az
egymSsnak tiszteletet ad6, udvarias 6s eloz6keny modor fo-
kozatos kiszoritilsilt is eredm 6nyezte a ktizleked6sb6l, majd
ennek r6v6n a, t6rsadalmi 6rintk ez6sbol 6s gondolkod6sm6d-
b6l is. Nagyjd,ban ugyanebben az idcjben ttinik el fokozato-
san a mSsik ennbernek jobbra enged6se figyelembcil 6s a nyelv-
ben meg6rzott 6si illemb6l. Ennek nyom6n ism6't ridegebb6
vSlik a tSrsadalmi 6rintk ez6,s, amit kiilcincisen az alkat gyen-
g6ds6gre nagy"obb ig6nye szenved meg tragikusan, vissza-
hatva az egdsz tA,rsadalomra s annak eldurvul6sSt tovSbb
fokozva. Igaz, hogy a ncii egyenjog,fisSs is tudatosabbS v6,-
lik, de alattonnos errik ezzel a jelsz6val sfilyos s6relmeket
okoznak a n6knek, a jcivendci anySknak, amikor ezzel a jel-
sz6val akarj6,k v6delm ezni a ncik sajdtos hivatSsa szdmdra
a term6szeti ttirv6nyek 6,ltal megkcivetelt nagyobb figyelem
6s kim6let kiirt6s6t s ezzel a jtivendci nemzsid6 nemzed6kek
Talmudban eldfrt tiinkret6tel6t.

De m6g 6sibb id6k fel6 haladva, tovSbbi nyehzavarok
alapj6,t is folfedezhetjiik. F dlt6telezhetci, hogy amint tobb
vizozon is volt az emberis6g eddigi 6lete sordn, rigy tdbb
rryelvz avar is bekiivetkezhetett az emberi t6rsadalomban. A
Szentir6s is, cisi mitoszak is azutS'n valamennyi vizozon vagy
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nyekzavar stb. tovAbbhagyominy ozotfr, 6s mitosz form6ban
meg6rzott elemeit a legutols6 lefrdsn6l haszniliek fel. Va-
l6ban ki is elemezhetlk olyan r6szletek a bibliai vizozon -,ill. nyelvz avar leirSs flb6l is, 6ppfigy mint ezeknek az ese-
m6nyeknek egy6b rnitikus eml6keikb6l is -, melyek az em-
beris6g egy kor6bbi, m6g nagyobb 6lm6ny6bcil maradt fosz-
lSnyoknak tekinthetcik.

Nyelv6szek r6szletesen kimutatj1,k pl. az ural - altfii ra-
9oz6 nyelv 6s az indoeur6pai hangz6v6ltoztat6 nyelv csal6d-
jai kozott fenn6ll6 rokon elemeket a nyelvszerkezetben 6s a
sz6t6ri anyagban. M6gis biztos, hogy k6t, egymdst6l ma m6r
igen t6vol 6116 nyelvcsalSdr,5l van sz6, mely tdbb tizezer 6v-
vel ezelott Sllhatott kiizel egym6shoz. M6'g a tertilet is, ahol
ezek a nyelvek kifejlcidtek, r6szben kiizcis, de Pogr6nyi Nagy
Ir6lix r6szletes vizsg1tlata szerint az ural - altdji eltibb szi-
Iarditotta meg nyelvszerkezetlt, a legvalSszinibben a Kau-
kdzus vid6k6n. A ragoz6 nyelvek e gyoksz6 ut6n illesztet-
t6k a kozelebbi rneghatLrozS,st szolg6l6 jeleket, melyek k6-
scibb egybekot6dtek az alapsz6val . Az indoeur6pai nyelvek,
6ppen ellenk ezoleg, elcilj 616 szavakat vettek ig6nybe a pon-
tosabb meghatS,rozhshoz s legtobbjtik ma is megtartja kri-
lon5ll6s6t.

Ma nem 6rz6keljtik annyira a k6t kiilonbozl gondolko-
zdsm6db6l eredci neh6zs6geket. De azokban az cisi idcikben,
amikor a besz6d csak lassan alakult ki a hangokb6l, rendki-
vtil fontos volt a sz6 krizelebbi meghatdrozS,sdban, a sz6fi-
z6sben val6 hallgat6lagos megegyez6's, hogy egy gondolat-
sor kozlrthetcien kialak ithat6 6s kcizolhetri legyen. Ha most
egy md,sik megh at6roz6,si m6dszer szerint besz6lci ember
ttint fel, annak besz6de 6rthetetlen volt ennek a kcizciss 6s-
nek a szdmtra s el6g, ok arra, hogy idegennek, scit ellens6g:-
nek tekints6k 6t. A tobb tizezer 6ven keresztiil is nyomon
kcivethet6 k6pir6s ktilcinf6le nyelvii n6peket is cissze tudott
kapcsolni. Mikor azonban a sz6fiz6sre alkalmas jelek (ragok)
is haszn 6,latba kertiltek, igen nagy zavar tS,madhatott. hogy
egy csoport ezeket a jeleket a gyoks zavak el6, egy m6sik
6si hagyomdnyait kovetve a szavak mog6 irta. Mind ezekre
a probl6mdkra is gondolhatunk, amikor a bdbeli nyelvzavar
r6szleteit igyeke zink megkcizeliteni.
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Iidcrlcnl' t'aza (iilganresz es Enkidu abrizolflssal.
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